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3 วิธีดําเนนิการศึกษา 
 
3.1   กลาวนํา 
 
ท่ีปรึกษา เลือกใชการประเมินคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ดวย วิธีทุนมนุษย (Human 
Capital Approach) โดย ท่ีปรึกษาไดแบงคาความสูญเสียออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ กลุมคา
ความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย   กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย 
และกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน ซึ่งรายละเอียดคาความสูญเสียหรือคาใชจาย
ในแตละกลุม ไดแสดงไวในรูปที่ 3.1 ดังรายละเอียดจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1: การจดักลุมคาใชจายโดยวิธีทุนมนุษย 
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3.2   กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย 
 
คาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย ประกอบดวย คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต คาความ
สูญเสียคุณภาพชีวิต คาการรักษาพยาบาล คาใชจายของหนวยการแพทยฉุกเฉิน และ
คาใชจายในการดูแลรักษาในระยะยาว 
 
3.2.1  คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต 
 
เปนมูลคาความสูญเสียในการผลิตงานเนื่องจากผูประสบอุบัติเหตุทางถนน  สามารถแบงได
เปน 5 กลุมคือ 
 
1) มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูเสียชีวิต 
2) มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูพิการ (ทั้งที่ทํางานและไมทํางาน) 
3) มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บสาหัส (ผูปวยใน) 
4) มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บเล็กนอย (ผูปวยนอก) 
5)   มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของญาติพ่ีนองหรือผูอ่ืนที่ตองเฝาคอยดูแลผูบาดเจ็บ 
 
วิธีการคํานวณมูลคาความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการขาดงาน สูตรและตัวแปร
ท่ีใชคํานวณ 
 
การคํานวณมูลคาความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการขาดงานของผูประสบ
อุบัติเหตุการจราจรทางบก อาศัยหลักการเดียวกับงานศึกษาของ วรเวศม  สุวรรณระดา 
(2547) โดยในงานศึกษานี้เลือกใชวิธี Panel data ระหวางขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
กําหนดคาอัตราคาจาง ซึ่งไดแก เพศ อายุ ตัวแปรกลุมการศึกษา ตัวแปรกลุมกลุมอาชีพ ตัว
แปรกลุมสถานประกอบการ ในแตละจังหวัด โดยใชแหลงที่มาของขอมูลจากการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2547 ตามแบบจําลองตอไปนี้ 
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           2
0 1 2 3 4ln ij i ij ij ij ijWage AGE AGE MALE MARRIEDα α α α α= + + + + +                 

      5 6 7 8ij ij ij ijLABORHOUR FRINGE OTHMON UNDERELEα α α α+ + + +  
                  9 10 11 12ij ij ij ijELEMENT LOWSEC UPSECGE UPSECVOCα α α α+ + + +  
                  13 14 15 16ij ij ij ijUPSECEDU DIPLACAD DIPLVOC DIPLEDUα α α α+ + + +  
           17 18 19 20ij ij ij ijUNICAD UNIVOC UNIEDU MUNICIPα α α α+ + + +  
        21 22 23 24ij ij ij ijLEGISLAT PROFESS TECHNIC CLERKα α α α+ + + +  

    25 26 27 28 29ij ij ij ij ijSERVICE SKILL CRAFT PLANT MININGα α α α α+ + + + +  
           30 31 32 33ij ij ij ijMANUFAC UTILIY CONSTRUCT WHOLEα α α α+ + + +  
           34 35 36 37ij ij ij ijHOTEL TRANSPORT FINANCE REALESTα α α α+ + + +  

           38 39 40 41 1ij ij ij ijEDUCAT HEALTH OTHERJOB SIZEα α α α+ + + +  
   42 43 44 45 462 3 4 5 6ij ij ij ij ijSIZE SIZE SIZE SIZE SIZEα α α α α+ + + +  

   47 7ij iSIZEα µ+        (1) 
  

โดยที่   lnWAGE คือ Natural logarithm ของคาจางรายเดือน 
LABHOUR คือ ช่ัวโมงการทํางานตอเดือน 

  AGE  คือ อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
  AGE2  คือ อายุยกกําลังสองของผูตอบแบบสอบถาม 
  MALE  คือ เพศของลูกจางเอกชน 
  MARRIED คือ สถานภาพการสมรส 
  OTHERJOB คือ ผูตอบแบบสอบถามทํางานมากกวา 1 อาชีพ 
  FRINGE คือ ผูตอบแบบสอบถามไดรับประโยชนเกื้อกูลจากนายจาง 
  OTHERMON คือ ผูตอบแบบสอบถามไดรับคาจางเปนตัวเงินประเภทอื่นๆ (คาลวงเวลา, 
โบนัส) 

 UNDERELE คือ ตํ่ากวาประถมศึกษา 
  ELEMENT คือ ประถมศึกษา 
  LOWSEC คือ มัธยมศึกษาตอนตน 
  UPSECGE คือ มัธยมปลายสายสามัญ 
  UPSECVOC คือ มัธยมปลายสายอาชีวศึกษา 
  UPSECEDU คือ มัธยมปลายสายวิชาการศึกษา 
  DIPLACAD คือ อนุปริญญาสายวิชาการ 
  DIPLVOC คือ อนุปริญญาสายวิชาชีพ 
  DIPLEDU คือ อนุปริญญาสายวิชาการศึกษา 
  UNIACAD คือ มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
  UNIVOC คือ มหาวิทยาลัยสายวิชาชีพ 
  UNIEDU คือ มหาวิทยาลัยสายวิชาการศึกษา 
  MUNICIP  คือ เขตเทศบาล 
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  LEGISLAT  คือ ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 
PROFESS  คือ ผูประกอบอาชีพที่ใชวิชาชีพและวิชาการ 

  TECHNIC  คือ ชางเทคนิคสาขาตางๆ 
  CLERK  คือ เสมียนในสํานักงานหรือเสมียนดานการใหบริการลูกคา 
  SERVICE  คือ พนักงานบริการและพนักงานขาย 
  SKILL   คือ ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและการประมง 
  CRAFT  คือ ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  PLANT  คือ ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน และเครื่องจักร 
  MINING  คือ อาชีพของในกลุมผูทํางานเหมือนแร 
  MANUFACT  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      อุตสาหกรรมการผลิต 
UTILITY  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค 
  CONSTRUCT  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      อุตสาหกรรมการกอสราง 
  WHOLE  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ  

      การขายปลีก สง และซอมแซม 
HOTEL  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      โรงแรมและภัตตาคาร 
  TRANSPORT  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ  

         การขนสงและการคมนาคม 
  FINANCE  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      การเปนตัวกลางทางการเงิน 
REALEST  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ      
                                     อสังหาริมทรัพย 
EDUCAT  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      การศึกษา 
HEALTH  คือ อุตสาหกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอยู คือ 

      ดานสุขภาพ 
หมายเหตุ  ตัวแปร lnWAGE ,LABHOUR, AGE และ AGE2 เปนตัวแปรเชิงปริมาณ  

    ตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือเปน Dummy Variable  
โดย MALE   กําหนด 0 = หญิง,  1 = ชาย 
      MARRIED  กําหนด 0 = อื่นๆ,  1 = สมรส 

                        ตัวแปรอื่นๆ    กําหนด 0 = ไมใช,  1 = ใช 
    ตัวหอย ij คือ ชุดขอมูลที่ j ของจังหวัด i  
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การประมาณคาแบบจําลองดังกลาวใชวิธี Generalized Least Square โดยการใช Fixed effect 
regression model ซึ่งคาของ Fixed effect คือ Constant term ( 0iα ) ที่มีความแตกตางกันในแต
ละจังหวัด i การประมาณคาดวยวิธีนี้จะสามารถทําใหสามารถประมาณคาฟงกชั่นคาจางของ
แตละจังหวัดได และเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีความแตกตางกันใน
แตละภาคของประเทศ  
 
เมื่อไดผลการประมาณคาฟงกชั่นคาจางในแตละจังหวัด ซึ่งขึ้นอยูปจจัยกําหนดตางๆ ไดแก 
เพศ อายุ ตัวแปรกลุมการศึกษา ตัวแปรกลุมกลุมอาชีพ และตัวแปรกลุมสถานประกอบการ  
ในขั้นตอนตอไป เพื่อใหไดฟงกชั่นคาจางที่ข้ึนอยูกับอายุเพียงอยางเดียว จึงแทนคาเฉลี่ย
ขอมูลของตัวแปรอื่นๆ ที่ไมใชอายุลงในฟงกชั่นที่ประมาณคาไดในขั้นแรก และแทนคา 1 
ในตัวแปร MALE สําหรับฟงกชั่นคาจางของเพศชาย แทนคา 0 สําหรับฟงกชั่นคาจางของ
เพศหญิง ผลที่ไดจะเปน Mean prediction ของ Natural logarithm ของอัตราคาจางรายเดือน 
( ˆln iWage ) ซึ่งเปนฟงกชั่นคาจางเฉลี่ยที่ข้ึนอยูกับระดับอายุของจังหวัดตางๆ ซึ่งจะสามารถ
นําไปใชในการคํานวณมูลคาความสูญเสียโดยเฉลี่ยของแตละกรณีได ดังนี้ 

 
2

0 1 2
ˆln i i i iWage AGE AGEα α α′= + +      (2) 

 
โดยที่ 0iα′  คือ 0iα  บวกดวย คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแตละตัวที่คูณดวยคาเฉลี่ยขอมูลของ
ตัวแปรแตละตัว 

 
 ( )0 0 4 47... 7i i i iMARRIED SIZEα α α α′ = + ⋅ + + ⋅    (3) 
 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่งานศึกษาใหความสนใจนอกเหนือจากการพิจารณามูลคาความสูญเสีย
โดยเฉลี่ย คือ การคํานวณมูลคาความสูญเสียในกรณีที่ผูประสบอุบัติเหตุมีรายไดสูงกวาหรือ
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสังคม ดังนั้น จึงตองมีการคํานวณหาฟงกชั่นคาจางสูงสุดและต่ําสุดดวย 
โดยไดอาศัยหลักการของ Interval prediction เพื่อการคํานวณหาคาสูงสุดและต่ําสุดของ
ระดับคาจางในแตละระดับอายุของจังหวัดตางๆ คือ 
 

, ,
2 2

ˆ ˆln . . ln ln . .i i in k n k
Wage t s e Wage Wage t s eα α

− −
− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   (4) 
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โดยที่ 0.05α =  จึงหมายถึงวา Natural logarithm ของคาจางรายเดือน มีคาอยูใน 95% 
Confidence interval ซึ่งเมื่อพิจารณาในกรณีที่ (n-k) มีคามาก จะไดวา คา 

,
2

1.96
n k

tα
−
=  

ดังนั้น จึงไดวา  
  
  ˆ ˆln 1.96 . . ln ln 1.96 . .i i iWage s e Wage Wage s e− ⋅ ≤ ≤ + ⋅   (5) 
 
 
 เมื่อ . .s e  หมายถึง คา Forecast standard error ซึ่งคํานวณจากสูตร 
 
  ( )( )12ˆ. . 1us e X X X Xσ −′= +      (6) 
 
 โดยที่ 2ˆuσ  คือ Estimator ของ Variance error  
  X  คือ Matrix ของตัวแปรอิสระในแบบจําลอง 
  X  คือ Matrix คาเฉลี่ยขอมูลของตัวแปรอิสระในแบบจําลอง 
 
 ดังนั้น คาสูงสุดของ Natural logarithm ของคาจางรายเดือนในจังหวัดที่ i จึงเปน  
 
  ,max

ˆ ˆln ln 1.96 . .i iWage Wage s e= + ⋅  

    2
0 1 2 1.96 . .i i iAGE AGE s eα α α′= + + + ⋅    (7) 

    
 และคาต่ําสุดของ Natural logarithm ของคาจางรายเดือนในจังหวัดที่ i คือ 
 
  ,min

ˆ ˆln ln 1.96 . .i iWage Wage s e= − ⋅  

    2
0 1 2 1.96 . .i i iAGE AGE s eα α α′= + + − ⋅    (8) 

 
จากคา Natural logarithm ของคาจางรายเดือนที่เปนคาเฉลี่ย คาสูงสุด และคาต่ําสุด เมื่อแทน
คาอายุในชวง 15 ถึง 65 ปลงไป จะได Natural logarithm ของคาจางรายเดือนของแตละ
ระดับอายุ ซึ่งเมื่อ Anti log จะไดเปนคาอัตราคาจางรายเดือนในกรณีเฉลี่ย สูงสุด และต่ําสุด
สําหรับการใชในการคํานวณ Foregone Income และคาจางรายวันเพื่อใชมูลคาความสูญเสีย
จากการขาดงานของผูประสบอุบัติในกรณีตางๆ ตามสูตร ในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 : สรุปสูตรการคํานวณมูลคาความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการขาด 
          งาน 
 

ประเภทความสูญเสีย สรุปสูตรคาํนวณ 
1. การขาดงานของผูเสียชีวิต จํานวนผูเสียชีวิตแตละชวงอายุ × Foregone Income 
2. การขาดงานของผูบาดเจ็บจนพิการ 
    (ไมทํางาน) 

จํานวนผูบาดเจ็บจนพิการ (ไมทํางาน) แตละชวงอายุ × Foregone 
Income 

3. การขาดงานของผูบาดเจ็บจนพิการ 
    (ทํางานแตรายไดลดลง 30%) 

จํานวนผูบาดเจ็บจนพิการ (ทํางาน) แตละชวงอายุ × Foregone 
Income × 30% 

4. การขาดงานของผูบาดเจ็บสาหัส  
    (ผูปวยใน) 

จํานวนผูบาดเจ็บสาหัสแตละชวงอายุ × จํานวนวันรักษาพยาบาล  × 
คาจางเฉลี่ยตอวันในแตละชวงอายุ 

5. การขาดงานของผูบาดเจ็บเล็กนอย  
    (ผูปวยนอก) 

จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอยแตละชวงอายุ × จํานวนวันรักษาพยาบาล  × 
คาจางเฉลี่ยตอวันในแตละชวงอายุ 

6. การขาดงานของผูดูแล 
1) ผูดูแลผูพิการที่ไมทํางาน (32.5%) 
     
2) ผูดูแลผูพิการที่ทํางาน (4.2%) 
     
3) ผูดูแลผูบาดเจ็บสาหัส 
4)  ผูดูแลผูบาดเจ็บเล็กนอย  
        (ผูดูแล : ผูบาดเจ็บสาหัส หรือ  
        เล็กนอย คือ 1:1) 

 
32.5%  × มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูพิการที่ไมทํางาน 
 
4.2%  × มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูพิการที่ทํางาน 
 
 
มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บสาหัส 
มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บเล็กนอย 

 
หมายเหตุ:  1) กรณีผูประสบอุบัติเหตุจนไดรับความพิการและยังคงทํางานได ใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง รอย

ละ 30 ตามที่ วรเวศม สุวรรณระดา (2547) ไดศึกษาไว 
                   2)  สัดสวนรอยละผูดูแลผูพิการ (32.5% และ 4.2%) มาจากรายงานการสํารวจความพิการและภาวะทุพพล

ภาพ ป พ.ศ.2545 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชคํานวณ 
 
ในการคํานวณมูลคาความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการขาดงานของผูประสบ
อุบัติเหตุจราจร มีขอมูลที่ตองใชในการคํานวณประกอบดวย  
 
-  ขอมูลสําหรับการประมาณคาฟงกชั่นชั่วโมงการทํางานและฟงกชั่นคาจาง 
 
เพื่อคํานวณคา Foregone Income จําเปนตองประมาณคาฟงกชั่นคาจาง ซึ่งมีตัวแปรที่ตองใช 
คือ ตัวแปรที่กําหนดลักษณะเฉพาะของแรงงาน ไดแก อายุ เพศ การศึกษา ที่อยูอาศัย อาชีพ 
และสถานประกอบการ โดยแหลงที่มาของตัวแปรเหลานี้มาจากรายงานการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากรรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2547  
 
-  ขอมูลในการคํานวณมูลคาความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการขาดงานของผู

ประสบอุบัติเหตุ 
    
ขอมูลที่ใชในสวนนี้ประกอบดวย 
 

(1) จํานวนผูเสียชีวิต เปนจํานวนผูเสียชีวิต จําแนกตามเพศ และชวงอายุ โดยใชขอมูล
จํานวนผูเสียชีวิตทั้งจังหวัดซึ่งรวบรวมโดยโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา ซึ่งมีขอจํากัด
เนื่องจากไมไดมีการจําแนกตามเพศ และชวงอายุ ดังนั้นจึงใชขอมูลจํานวนผูเสียชีวิตจาก
ฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา ทั้ง 5 จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
ในการประมาณคาการกระจายของผูเสียชีวิตตามเพศ และชวงของอายุ  ของแตละจังหวัด 
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ตารางที่ 3.2 :  รอยละของจํานวนผูเสียชีวิตจําแนกตามเพศ และชวงอายุ 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม อายุคํานวณ 
0  ถึง 4 0.77 0.77 1.55 2 
5 ถึง 9 1.11 0.44 1.55 7 

10 ถึง 14 2.43 1.00 3.43 12 
15 ถึง 19 12.28 2.65 14.93 17 
20 ถึง 24 12.83 1.77 14.60 22 
25 ถึง 29 9.85 1.55 11.39 27 
30 ถึง 34 6.86 2.32 9.18 32 
35 ถึง 39 7.74 1.11 8.85 37 
40 ถึง 44 5.86 1.77 7.63 42 
45 ถึง 49 5.09 1.44 6.53 47 
50 ถึง 54 4.09 1.11 5.20 52 
55 ถึง 59 3.10 1.44 4.54 57 
60 ถึง 64 2.77 1.33 4.09 62 
65 ถึง 69 1.99 0.77 2.77 67 
70 ถึง 74 1.33 0.55 1.88 72 
75 ถึง 79 1.00 0.22 1.22 77 
80 ถึง 84 0.22 0.11 0.33 82 
85 ขึ้นไป 0.33 0.00 0.33 87 
รวม 79.65 20.35 100.00  

 

ที่มา:  คาเฉลี่ยจากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 5 จังหวัด 
 
 
จํานวนผูพิการ จํานวนผูบาดเจ็บจนพิการทั้งที่ทํางานและไมทํางาน จําแนกตามเพศ และชวง
อายุ อาศัยขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บจนพิการทั้งหมดจากการรวบรวมขอมูลของโรงพยาบาล
ศูนยจังหวัดกรณีศึกษา ซึ่งไดมีการจําแนกตามเพศ และชวงอายุ ไวแลว อยางไรก็ตาม ยังมี
ขอจํากัดที่ไมไดมีการแบงกลุมผูพิการที่ทํางานและไมทํางาน ดังนั้น จึงใชสัดสวนจํานวนผู 
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พิการที่ทํางานจากรายงานการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ ป พ.ศ.2545 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติในการจําแนกกลุมผูพิการที่ทํางานและไมทํางาน 
 
จากรายงานการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ ป พ.ศ.2545 ซึ่งเทากับรอยละ 36 
และ 64 ของจํานวนผูพิการทั้งหมด ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 3.3  :  รอยละของจํานวนผูพิการที่แบงตามเพศ และชวงอายุ (กรณีไมทํางาน) 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม อายุคํานวณ 
0  ถึง 4 0.90 0.60 1.49 2 
5 ถึง 9 1.49 0.60 2.09 7 

10 ถึง 14 3.14 1.05 4.19 12 
15 ถึง 19 14.20 2.39 16.59 17 
20 ถึง 24 11.21 1.64 12.86 22 
25 ถึง 29 9.12 2.09 11.21 27 
30 ถึง 34 8.52 1.05 9.57 32 
35 ถึง 39 7.32 0.90 8.22 37 
40 ถึง 44 5.53 1.79 7.32 42 
45 ถึง 49 6.88 0.75 7.62 47 
50 ถึง 54 4.63 1.64 6.28 52 
55 ถึง 59 3.29 0.45 3.74 57 
60 ถึง 64 3.29 0.30 3.59 62 
65 ถึง 69 1.94 0.45 2.39 67 
70 ถึง 74 1.05 0.30 1.35 72 
75 ถึง 79 0.75 0.15 0.90 77 
80 ถึง 84 0.15 0.15 0.30 82 
85 ขึ้นไป 0.15 0.15 0.30 87 
รวม 83.56 16.44 100.00  

ที่มา:  คาเฉลี่ยจากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 5 จังหวัด 
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ตารางที่ 3.4  :  รอยละของจํานวนผูพิการที่แบงตามเพศ และชวงอายุ (กรณีทํางาน) 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม อายุคํานวณ 
0  ถึง 4 1.34 0.27 1.60 2 
5 ถึง 9 1.60 0.80 2.41 7 

10 ถึง 14 2.94 1.07 4.01 12 
15 ถึง 19 13.90 2.41 16.31 17 
20 ถึง 24 11.50 1.60 13.10 22 
25 ถึง 29 9.36 2.14 11.50 27 
30 ถึง 34 8.82 1.07 9.89 32 
35 ถึง 39 7.75 1.60 9.36 37 
40 ถึง 44 5.35 1.60 6.95 42 
45 ถึง 49 6.95 0.80 7.75 47 
50 ถึง 54 4.81 1.34 6.15 52 
55 ถึง 59 3.48 0.53 4.01 57 
60 ถึง 64 3.21 0.27 3.48 62 
65 ถึง 69 1.60 0.27 1.87 67 
70 ถึง 74 0.53 0.27 0.80 72 
75 ถึง 79 0.53 0.00 0.53 77 
80 ถึง 84 0.00 0.00 0.00 82 
85 ขึ้นไป 0.27 0.00 0.27 87 
รวม 83.96 16.04 100.00  

 

ที่มา:  คาเฉลี่ยจากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 5 จังหวัด 
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(2) จํานวนผูบาดเจ็บ จํานวนผูบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บเล็กนอย จําแนกตามเพศ และ

ชวงอายุ จากการรวบรวมขอมูลของโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา ซึ่งมีขอจํากัด
เนื่องจากไมไดมีการจําแนกตามเพศ และชวงอายุ ดังนั้นจึงใชขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บจาก
ฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา ทั้ง 5 จังหวัด ในการประมาณคาตาม
เพศ และชวงของอายุ ของแตละจังหวัด 
 

ตารางที่ 3.5 :  รอยละของจํานวนผูบาดเจ็บสาหัสจําแนกตามเพศ และชวงอาย ุ
  

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม อายุคํานวณ 
0  ถึง 4 1.34 0.85 2.19 2 
5 ถึง 9 1.93 1.04 2.97 7 

10 ถึง 14 4.39 1.59 5.98 12 
15 ถึง 19 14.57 4.65 19.22 17 
20 ถึง 24 11.90 2.65 14.56 22 
25 ถึง 29 8.47 2.18 10.64 27 
30 ถึง 34 6.93 1.76 8.69 32 
35 ถึง 39 5.98 2.12 8.10 37 
40 ถึง 44 5.41 1.86 7.27 42 
45 ถึง 49 4.44 1.74 6.18 47 
50 ถึง 54 3.43 1.45 4.88 52 
55 ถึง 59 2.23 0.92 3.15 57 
60 ถึง 64 1.72 0.64 2.36 62 
65 ถึง 69 1.21 0.56 1.76 67 
70 ถึง 74 0.83 0.27 1.10 72 
75 ถึง 79 0.42 0.23 0.66 77 
80 ถึง 84 0.14 0.05 0.19 82 
85 ขึ้นไป 0.09 0.03 0.12 87 
รวม 75.41 24.59 100.00  

ที่มา:  คาเฉลี่ยจากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 5 จังหวัด 
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สําหรับจํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอย ใชรอยละของผูบาดเจ็บเล็กนอยจากฐานขอมูล IS ของ
โรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา ทั้ง 5 จังหวัด เพื่อประมาณคาแยกผูบาดเจ็บเล็กนอยใน
แตละจังหวัด ออกตามเพศและอายุ 
 
ตารางที่ 3.6 :  รอยละของจํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอยจําแนกตามเพศ และชวงอายุ 
 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม อายุคํานวณ 
0  ถึง 4 2.04 1.54 3.58 2 
5 ถึง 9 2.69 1.57 4.26 7 

10 ถึง 14 3.97 2.30 6.28 12 
15 ถึง 19 15.27 8.20 23.47 17 
20 ถึง 24 11.95 6.04 17.99 22 
25 ถึง 29 7.10 3.58 10.68 27 
30 ถึง 34 4.88 2.64 7.52 32 
35 ถึง 39 4.08 2.76 6.83 37 
40 ถึง 44 3.41 2.47 5.88 42 
45 ถึง 49 2.77 1.65 4.42 47 
50 ถึง 54 1.91 1.44 3.35 52 
55 ถึง 59 1.26 0.82 2.08 57 
60 ถึง 64 0.92 0.54 1.46 62 
65 ถึง 69 0.72 0.32 1.04 67 
70 ถึง 74 0.53 0.20 0.73 72 
75 ถึง 79 0.19 0.05 0.24 77 
80 ถึง 84 0.09 0.03 0.12 82 
85 ขึ้นไป 0.05 0.03 0.08 87 
รวม 63.83 36.17 100.00  

 

ที่มา:  คาเฉลี่ยจากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 5 จังหวัด 
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(3) จํานวนวันที่รักษาพยาบาล ในที่นี้หมายถึงวันที่ผูประสบอุบัติเหตุเขารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและวันที่ ผูประสบอุบัติ เหตุพักฟนภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล ซึ่งจากผลการศึกษาของ วรรณภา  สุมิรัตนะ (2539)∗ พบวา จํานวนวันที่พักฟน
ภายหลังออกจากโรงพยาบาลมีคาเทากับจํานวนวันที่รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงใชจํานวนวันที่รักษาพยาบาลทั้งหมดเทากับ 2 เทาของจํานวนวันที่รับ
การรักษาในโรงพยาบาล โดยวันที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกรณีบาดเจ็บสาหัสนํามา
จากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลศูนย 5 จังหวัดกรณีศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.7 
 

ตารางที่ 3.7 :  จํานวนวันที่รักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บสาหัส 
 

จํานวนวันที่รับรักษาพยาบาลทั้งหมด ชวงอายุ 
ชาย หญิง 

0  ถึง 4 11.99 10.22 
5 ถึง 9 8.86 8.19 

10 ถึง 14 11.09 10.09 
15 ถึง 19 13.68 11.85 
20 ถึง 24 12.91 11.95 
25 ถึง 29 12.86 10.95 
30 ถึง 34 14.18 13.12 
35 ถึง 39 13.07 11.57 
40 ถึง 44 14.97 13.86 
45 ถึง 49 14.09 11.30 
50 ถึง 54 16.09 13.97 
55 ถึง 59 13.33 12.86 
60 ถึง 64 17.21 12.05 
65 ถึง 69 17.72 12.58 
70 ถึง 74 17.49 13.35 
75 ถึง 79 16.85 13.02 
80 ถึง 84 15.59 6.73 
85 ขึ้นไป 7.59 8.00 

 

ที่มา : คาเฉลี่ยจากฐานขอมูล IS ของโรงพยาบาลจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 5 จังหวัด 
 

                                                 
∗ วรรณภา  สุมิรัตนะ (2539), ตนทุนผูปวยอุบัติเหตุบนถนนในโรงพยาบาลทั่วไปเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร. 
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สําหรับจํานวนวันรักษาพยาบาลทั้งหมด ในกรณีบาดเจ็บเล็กนอยกําหนดใหใช 2 วัน คือ 
จํานวนวันที่เขารับการตรวจรักษา 1 วัน และวันที่พักรักษาตัวที่บานอีกจํานวน 1 วันในทุกๆ 
ระดับอายุในทั้งเพศชายและหญิง 
 

(4) Foregone Income มีที่มาจากผลการประมาณคาฟงกชั่นคาจางในสมการที่ 1 ดวยวิธี 
Panel data โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2547 
และใชรูปแบบฟงกชั่นคาจางจากที่ วรเวศม สุวรรณระดา (2547) ไดศึกษาเอาไวตามแสดง
ในสมการที่ 1 แตไดเปลี่ยนแปลงหนวยของตัวแปรชั่วโมงการทํางาน (LABHOUR) จากที่วร
เวศม  สุวรรณระดา (2547) ใชเปนหนวยตอสัปดาห เปนชั่วโมงการทํางานตอเดือน∗  
 

ฟงกชั่นคาจางที่ไดนี้จะสามารถบอกความสัมพันธระหวางคาจางกับอายุ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน
การอธิบายรายไดที่ผูเสียชีวิตสูญเสียไปในแตละปในอนาคต ตัวอยาง เมื่อผูเสียชีวิต เสียชีวิต
ในขณะที่อายุ A ป ในปที่ t คาจางของเขาในปที่เสียชีวิตคือ Ft(A) และในปถัดมา คือ ปที่ t+1 
หากเขามีชีวิตอยู เขาจะมีอายุ A+1 ป และมีรายไดเปน Ft+1(A+1) ในทํานองเดียวกันเมื่อถึงป
ที่ t+2 หากเขามีชีวิตอยู เขาจะมีอายุ A+2 และมีรายไดเปน Ft+2(A+2) ในทางปฏิบัติเราสมมติ
ใหแบบแผนความสัมพันธระหวางคาจางกับอายุในอนาคตไมมีความแตกตางจากในปจจุบัน 
สิ่งที่แตกตาง คือ ขนาดของคาจางที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ1 เชน 
สมมติ ในป พ.ศ.2545 ชายอายุ 20 ป รายไดของเขาเมื่ออายุ 21 ป ในป พ.ศ.2546 จะเทากับ
ชายอายุ 21 ป ในป พ.ศ.2545 แตเนื่องจากวาคาจางมีการเปลี่ยนแปลงขนาดตามเวลาจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
 

      คาจางชายอายุ 21 ป ในป พ.ศ.2546  =   คาจางชายอายุ 21 ป ในป พ.ศ.2545 X 
(1+อัตราการเพิ่ม คาจาง ป พ.ศ.2545-2546) 

      คาจางชายอายุ 22 ป ในป พ.ศ.2547  = คาจางชายอายุ 22 ป ในป พ.ศ.2546 X 
(1+อัตราการเพิ่มคาจาง ป พ.ศ.2546-2547) 

 =   คาจางชายอายุ 22 ป ในป พ.ศ.2545 X 
(1+อัตราการเพิ่มคาจาง ป พ.ศ.2545-2546) X 
(1+อัตราการเพิ่มคาจาง ป พ.ศ.2546-2547) 

                                                 
∗ โดยกําหนด 1 เดือนเทากับ 4.35 สัปดาห ตามงานศึกษาของนิพนธ  พัวพงศกร และสุรชัย  คีตะตระกูล (2540) 
1 วรเวศม  สุวรรณระดา(2548) กําหนดอัตราการเพิ่มตอปของคาจาง รอยละ 4 รอยละ 5 และรอยละ 6 สวนอัตราคิดลด กําหนดที ่รอยละ 3 ตอป 
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ดังนั้นแบบแผนการสรางความสัมพันธระหวางคาจางกับอายุ ณ ปตางๆจึงเปนดังตาราง 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.8  :  แบบแผนการสรางความสัมพันธระหวางคาจางกับอายุ ณ ปตางๆ 
 
อายุเม่ือประสบภัย 

(ป) พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 

… … … … 
20 20

2545w  ( ) 20
2546

21
2545 1 wgw =+ (1) ( ) 20

2547
21
2546 1 wgw =+  

21 21
2545w  ( ) 21

2546
22
2545 1 wgw =+  ( ) 21

2547
22
2546 1 wgw =+  

22 22
2545w  ( ) 22

2546
22
2545 1 wgw =+  ( ) 22

2547
23
2546 1 wgw =+  

23 23
2545w  ( ) 23

2546
23
2545 1 wgw =+  … 

… 24
2545w  … … 

 
ที่มา  :  วรเวศม  สุวรรณระดา (2548). ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตจุราจรทางบกในประเทศไทย-  
            วิเคราะหระดับความคุมคาของงบประมาณถนนปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผูใชถนน.  
             เสนอตอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
หมายเหต ุ(1)  g คือ อัตราการเพิ่มคาจาง 
 
3.2.2  ความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต  
 

วิธีการคํานวณมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต  
 

การวัดมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตในงานศึกษานี้ ใชวิธีการสัมภาษณความคิดเห็น
จากกลุมตัวแทนของประชาชน ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนของประชาชนในระดับทองถิ่น เชน 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เปนตน ตัวแทนของ
ประชาชนในระดับชาติ ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒิสภา และกลุม 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายทั้งที่สังกัดอยูในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังไดทําการ
สัมภาษณจากกลุมผูประสบอุบัติเหตุที่ออกจากโรงพยาบาลไปแลวทั้งที่พิการและไมพิการ 
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ซึ่งเปนกลุมที่ชวยใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงตอตัวผูประสบเหตุ และผลกระทบ
ตอครอบครัวหรือผูที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงนําผลการสัมภาษณที่ไดมาดังกลาวมาคํานวณเปน
สัดสวนมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตตอมูลคาความสูญเสียที่เปนตัวเงิน เพื่อคํานวณ
มูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยมูลคาความสูญเสียที่เปน
ตัวเงินประกอบดวยมูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูประสบอุบัติเหตุ ผูดูแล และคา
รักษาพยาบาล 
 

แนวคิดการวัดมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตเปนสัดสวนกับมูลคาความสูญเสียที่เปนตัว
เงิน มีความเหมาะสมสําหรับการนํามาใช เพราะผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาตัวชี้วัดคุณคา
ของตัวบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุที่สําคัญ ไดแก ระดับรายไดกอนการเกิดอุบัติเหตุ ระดับ
การศึกษา และฐานะทางสังคม นอกจากนี้ความสูญเสียเชิงจิตใจจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ความหนักเบาของอาการบาดเจ็บ  ซึ่งสะทอนไดดวยคารักษาพยาบาลที่มากหรือนอยจึงเปน
อีกสวนหนึ่งที่จะตองพิจารณาในการคํานวณคาชดเชยความสูญเสียเชิงจิตใจดวย  
ขณะที่การวัดมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตที่เปนตัวเลขตายตัวจะไมสามารถแสดง
ความสัมพันธใดๆ กับภาวะพื้นฐานของตัวผูประสบอุบัติเหตุไดเลย ดังนั้นในการวัดมูลคา
ความสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตในงานศึกษานี้จะแสดงการคํานวณเปนสัดสวนกับมูลคา
ความสูญเสียที่ เปนรูปตัวเงินจากกลุมที่ เกี่ยวของกับมนุษยตอผูประสบอุบัติ เหตุ ซึ่ง
ประกอบดวยมูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูประสบอุบัติเหตุ มูลคาความสูญเสีย
จากการขาดงานของผูดูแล และคารักษาพยาบาล 

 
วิธีการวัดมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตสรุปได ดังนี้ 
 

     มูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวติ  = (มลูคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูประสบอุบัติเหต ุ
     +  มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูดูแล 

+  คารักษาพยาบาล) x สัดสวน∗  (9) 
 

 
 
                                                 
∗ สัดสวน หมายถึง สัดสวนมูลคาความสูญเสียเชิงคณุภาพชีวิตตอมูลคาความสูญเสียที่เปนตัวเงนิ 
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ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการคํานวณ 
 
จากผลการสัมภาษณกลุมตัวแทนประชาชน และกลุมผูเชี่ยวชาญ ไดผลการสัมภาษณวาความ
สูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตของผูประสบอุบัติเหตุ ประกอบดวย ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
โดยตรงตอตัวผูประสบอุบัติเหตุเอง และความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับผู
ประสบอุบัติเหตุ เชน ครอบครัว ญาติพ่ีนองและผูดูแล เปนตน โดยความสูญเสียในเชิง
คุณภาพชีวิตที่มีตอตัวผูประสบอุบัติเหตุเอง คือ ความทนทุกขทรมานจากการขาดงาน ขาด
รายได การขาดความสุขสําราญที่ตนเองเคยทําได เชน การเลนกีฬา กิจกรรมบันเทิงบางอยาง 
และการเขาสูสังคมภายนอกอยางปกติ สวนความสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน สมาชิกในครอบครัวตองรับภาระความเดือดรอนจากการเกิด
อุบัติเหตุ สูญเสียรายได เสียเวลา ปญหาการเลี้ยงดูบุตร ปญหาหนี้สิน  นอกจากนี้ยังเปนภาระ
ตอสังคมภายนอกอีกมากมาย  
 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการสัมภาษณจากกลุมผูประสบอุบัติเหตุไดขอสรุปวา ผลกระทบ
ตอตัวผูประสบอุบัติเหตุเอง ประกอบดวย ผลกระทบจากการไมสามารถทํางานไดตามปกติ 
จึงมีผลทําใหขาดรายได อีกทั้งยังมีผลกระทบทําใหเกิดการกอหนี้เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันและการใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอสภาพจิตใจ
ของตัวผูประสบอุบัติเหตุเองอีกดวย สําหรับผลกระทบตอผูอ่ืนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การ
ขาดรายไดเลี้ยงดูครอบครัว การเปนภาระดูแลของครอบครัว สภาพจิตใจที่สูญเสียไปของ
ญาติพ่ีนองทั้งผูดูแล และภาระหนี้สินของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น  
การคํานวณมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตจากสูตรการคํานวณในสมการที่ 9 ใชขอมูล
มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูประสบอุบัติเหตุ คาใชจายในการดูแลระยะยาว 
(ประกอบดวยมูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูดูแล และคารักษาพยาบาลในระยะ
ยาว) และคารักษาพยาบาล โดยที่มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูประสบอุบัติเหตุ 
และมูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูดูแลใชกรณีมูลคาความสูญเสียเฉลี่ย และเปน
กรณีพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 6 และอัตราคิดลด รอยละ 6 
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สําหรับสัดสวนมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตตอมูลคาความสูญเสียที่เปนตัวเงินที่ได
จากการสัมภาษณ ผูแทนของประชาชนในระดับทองถิ่น และประเทศ ผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย และผูประสบอุบัติเหตุ ในจังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสงขลา 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแกน ดังผลการสัมภาษณในตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.9 :  ผลสัมภาษณสัดสวนมูลคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตตอมูลคาความสูญเสีย

ที่เปนตัวเงิน 
 

คาเฉล่ียรอยละของความสญูเสียเชิงคุณภาพชีวิต 
เทียบกับมูลคาความสูญเสียท่ีเปนตัวเงิน (รอยละ) กลุมผูใหสัมภาษณ 

เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย 
กลุมตัวแทนประชาชน 

(20 ราย) 100-150 100-200 50-100 10-20 

กลุมผูเชี่ยวชาญกฎหมาย 
(77 ราย) 100-150 100-200 50-100 10-50 

กลุมผูประสบอุบัติเหต ุ
(87 ราย) 

50-200 100-200 50-100 10-50 

คาเฉล่ีย (รอยละ) 83-167 100-200 50-100 10-40 
ที่มา: จากการสัมภาษณและการคํานวณ 
 
3.2.3  คาการรักษาพยาบาล และคาใชจายของหนวยการแพทยฉุกเฉิน 
 
กระบวนการศึกษา แบงออกเปน 4 ข้ันตอนคือ 
 
1.  การศึกษาหาจํานวนผูปวยอุบัติเหตุจราจรที่ผานเขามาในกระบวนการรักษาพยาบาล ณ 

จุดบริการทุกจุด ของทุกหนวยงาน – โรงพยาบาลในจังหวัดกรณีศึกษา 
2.  การออกแบบเพื่อศึกษาหา Total medical care cost ของจังหวัด ตามความเปนไปไดที่จะ

เก็บขอมูลยอนหลังในป 2547  
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3.  การศึกษาหา Unit cost ในการรักษาผูปวยอุบัติเหตุจราจร ในโรงพยาบาลตัวแทน 1 แหง
คือโรงพยาบาลศูนยของจังหวัดกรณีศึกษา 

4.  การคํานวณหา Total medical care cost ของจังหวัดกรณีศึกษา 
 

ตอนที่ 1  
 
การศึกษาหาจํานวนผูปวยอุบัติเหตุจราจรที่ผานเขามาในกระบวนการรักษาพยาบาล ณ จุด
บริการทุกจุด ของทุกหนวยงาน – โรงพยาบาลในจังหวัดลําปาง 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา Medical Cost of Traffic Injuries ไดแสดงในรูปที่ 3.2 
 
Pre hospital care 
          
 
 
 
 
Hospital care  
 
 
            
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitation  
 
 
 
 
Total cost = Sum of (unit cost in each cell x no. of patient in each cell)   
 

รูปท่ี 3.2 : กรอบแนวคิดการศึกษา Medical Cost of Traffic Injuries 
 

มูลนิธ ิ รพช. รพศ. รพม. ศูนยสั่งการ ญาติ 

รพช. (เล็ก) รพช. (ใหญ) รพศ. รพม. 

ER 

OR 

ICU 

IPD 

Dead 

Rehabilitation 
Department 

Rehabilitation 
Department 

ER 

OR 

ICU 

IPD 

Dead 

ER 

OR 

ICU 

IPD 

Dead 

ER 

OR 

ICU 

IPD 

Dead 
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ตอนที่ 2 
 
การออกแบบเพื่อศึกษาหา Total medical care cost ของจังหวัดกรณีศึกษา ตามความเปนไป
ไดที่จะเก็บขอมูลยอนหลงัในป 2547 มีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 3.3  
 

 
Pre hospital care   
  
 
 
  
Hospital care       
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitation  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 : Total Medical Care Cost Based on Data 
 

Basic Advanced 

รพศ. 

ER 
= จํานวน 

OR 
= จํานวน 

ICU 
= จํานวน 

IPD 
= จํานวน 

Rehabilitation  
Department  

Dead 
= จํานวน 
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ตอนที่ 3 
 
การศึกษาหา Unit Cost ในการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุจราจรในโรงพยาบาลศูนย
จังหวัดกรณีศึกษา  เปนการศึกษาเก็บขอมูลยอนหลังเพื่อทราบตนทุนการบริการเฉพาะผูเขา
รับบริการการบาดเจ็บในโรงพยาบาลดวยอุบัติเหตุจราจรในป 2547  ศึกษาตนทุนทางตรง
ของหนวยบริการ 2 กลุม คือ กลุมใหบริการผูบาดเจ็บโดยตรง ไดแก การบริการ ณ. จุดเกิด
เหตุ ที่อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รังสีวิทยา หองผาตัด หออภิบาลผูปวยหนัก (ICU) และหอผูปวยในที่
ใหบริการผูบาดเจ็บดวยอุบัติเหตุ  สวนตนทุนออมมีหนวยเดียวคือสํานักงานเลขานุการ
ประสานงานปองกันอุบัติเหตุฯ การศึกษานี้เปนการศึกษาภาพรวมตนทุนการบริการใน
จังหวัดจึงไดศึกษาในโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา 
 
 

ขอบเขตการศึกษา  
  

ศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ คือโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา เฉพาะหนวยงานที่
มีขอมูลการบริการผูปวยจากการบาดเจ็บดวยอุบัติเหตุจราจร เก็บขอมูลคาใชจายทุกชนิดใน
หนวยงานผูเขารับบริการซึ่งเปนการเก็บขอมูลจากการเขารับบริการครั้งแรกของผูบาดเจ็บ
ตั้งแต ER., IPD, OR ,LAB ,X-ray ,ICU,  เภสัชกรรม กายภาพบําบัด กายอุปกรณ และหอ
ผูปวยพิเศษ ไมรวมการกลับมาติดตามผลการรักษาที่บริการผูปวยนอกเนื่องจากขอจํากัดใน
การจําแนกขอมูล 
 
นิยามศัพท 
 

ตนทุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใชไปในการจัดบริการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดบริการ 
ในที่นี้หมายถึงการจัดบริการสําหรับผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรประกอบดวย ตนทุนคา
เสื่อมราคา คาแรงและ คาวัสดุ 
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คาเสื่อมราคา (Depreciation Costs) หมายถึงตนทุนลงทุน (Capital Costs = CC.) 
ประกอบดวย คาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการแพทย และอาคาร หารดวยจํานวนปที่
กําหนดใหอาคาร หรือ ครุภัณฑหมดอายุ 
คาแรง (Labor Costs =LC) หมายถึง ตนทุนที่เปน เงินเดือน เงินลวงเวลา เงินคาเวร   เงินคา
เลี้ยงดูบุตร เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คารักษาพยาบาล และเงินคาสวัสดิการตางๆ ที่ไดรับจากบัญชี
โรงพยาบาล 
 

คาวัสดุ (Material Costs = MC) หมายถึง คาวัสดุสํานักงาน วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตร 
ทั้งวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร และคาซอมแซมที่มีราคาต่ํากวาหาพันบาท หรือไมไดเปน
การตอเติม หรือซอมเปลี่ยนแปลงอาคารขนาดใหญ 
 

คาบริการทางการแพทย  (Medical Care Cost =MCC) หมายถึง ตนทุนคารักษาพยาบาลซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตนทุนตรงเปนสวนใหญ 
 

ตนทุนคาบริการทางการแพทยจังหวัดกรณีศึกษา หมายถึง ตนทุนคาบริการรักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทุกขนาด/ระดับใน
จังหวัดกรณีศึกษา ดวยระบบบริการตั้งแต กอนเขาโรงพยาบาล (Pre Hospital Care) ดวย
บริการของหนวยกูชีพตําบล หนวยกูชีพระดับโรงพยาบาล หนวยบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช หอผูปวยหนัก หอผูปวยใน หองผาตัด และหนวยเวชกรรมฟนฟู 
 

IDC Indirect Cost เปนตนทุนออมกระจายจากตนทุนปฏิบัติการสํานักงานเลขานุการ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานบริการและวิชาการอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 
 

Full /Total Cost หมายถึงตนทุนรวม หรือ Full Cost = LC + MC +CC (ไมไดแสดงขอมูลนี้
ในตาราง) 
 

TCT&I หมายถึง การแบงสัดสวนตนทุนรวม หรือ Full Cost = LC + MC +CC ดวยจํานวน
รวมผูบาดเจ็บและเขารับบริการในโรงพยาบาลศูนยจังหวัดกรณีศึกษา  
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UCT &I หมายถึง ตนทุนเฉลี่ยการบริการผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตอราย (ไดจากการนํา
ตนทุนรวมหรือ Total Cost (Total Cost) = LC + MC +CC ที่แบงสัดสวนจากการบริการ
ผูปวยที่เขารับการรักษาดวยจํานวนผูบาดเจ็บ และเขารับบริการในโรงพยาบาลศูนยจังหวัด
กรณีศึกษา แลวมาเฉลี่ยดวยจํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
ขอมูลจากการศึกษานี้ Unit Cost นําไปใชในการคาํนวณหา Total cost แสดงในรูปที่ 3.4 
 
Pre hospital care   
  
 
 
  
Hospital care       
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
                                                            18,215 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitation  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 : ตนทุนตอหนวยในการใหบริการผูปวยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดบรกิารตางๆ 
ในโรงพยาบาลศูนย 5 จังหวัดกรณีศึกษา 

 
 

Basic 
=1,221 บาท 

Advanced 
= 1,721 บาท 

รพศ.

ER 
= 565 
OR 

=ตนทุนตอหนวย 

ICU 
=ตนทุนตอหนวย 

IPD 
=ตนทุนตอหนวย 

Rehabilitation  
Dep. =12,016 

Dead 
=8,995 
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ตอนที่ 4   
  
การคํานวณหา  Total medical care cost ในการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ป 
2547 จากขอมูล จํานวนผูปวยในรูปที่ 3.3 และขอมูล Unit cost ใน ที่ 3.4 สามารถนํามา
คํานวณหา Total medical care cost ไดดังรูปที่ 3.5 
 
Pre hospital care   
  
 
 
  
 
Hospital care       
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitation  
 
 
 
Total cost = Sum of (unit cost in each cell x no. of patient in each cell)    
 

รูปท่ี 3.5 : คารักษาพยาบาลรวมทั้งหมดในการใหบริการผูปวยอุบัติเหตุจราจรป 2547 
ของจังหวัดกรณีศึกษา 

 

Basic 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

Advanced 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

รพช.  รพศ.- รพม. 

ER 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

OR 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

ICU 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

IPD 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

Rehabilitation Department  
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 

Dead 
จํานวน x ตนทุนตอหนวย 
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จากรูปที่ 3.5 สามารถสรุปคาการรักษาพยาบาลเฉลี่ย แบงตามระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ ในกรณีเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บสาหัส และบาดเจ็บเล็กนอย แบงตามระดับความ
รุนแรง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.10 
 
ตารางที่ 3.10 : ตนทุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลจําแนกตามความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
 

ระดับความรนุแรงของการบาดเจ็บ  
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย 

คาใชจายในการรักษาพยาบาล 
(บาทตอราย) 8,995 12,016 18,215 565 

ที่มา : เฉลี่ยตนทุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้ง 5 จังหวัดกรณีศึกษา 
 
3.2.4  คาใชจายในการดูแลระยะยาว 
 
วิธีการคํานวณคาใชจายในการดูแลระยะยาว 
 
คาใชจายในการดูแลระยะยาว เกิดขึ้นในกรณีที่ผูประสบอุบัติเหตุไดรับผลกระทบจากการ
ประสบอุบัติเหตุในระยะยาว ดังนั้น จึงหมายถึงในกรณีที่ไดรับความพิการเทานั้น คาใชจาย
ในการดูแลระยะยาว แบงเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 คือ คาใชจายในการดูแลระยะยาวของ
ญาติ พ่ีนอง หรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึง มูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูดูแลใน
กรณีที่ผูประสบอุบัติเหตุไดรับความพิการทั้งที่ยังสามารถทํางานได และไมสามารถทํางาน
ได และสวนที่ 2 คือ คาใชจายในการรักษาพยาบาลระยะยาว 
 
เนื่องจาก คาใชจายในการดูแลระยะยาวของญาติ พ่ีนอง หรือผูที่เกี่ยวของ ไดอธิบายไวแลว
ในสวนของวิธีการคํานวณมูลคาความสูญเสียจากการขาดงาน ดังนั้น สวนนี้จึงจะอธิบาย
เฉพาะการคํานวณคาใชจายในการรักษาพยาบาลระยะยาวเพียงอยางเดียว โดยคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลระยะยาว หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคาใชจายในดานการรักษาพยาบาล
ที่เกิดขึ้นตั้งแตปที่ประสบอุบัติเหตุไปในอนาคตจนถึงปที่ผูพิการรายนั้นเสียชีวิต 
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โดยอาศัยขอสมมติวาคาใชจายในการรักษาพยาบาลแตละปเทากันตลอดในมูลคาปจจุบัน 
(Present Value) และความเห็นของทีมที่ปรึกษาดานการแพทยซึ่งใหอายุขัยเฉลี่ยของผูพิการ
สั้นลงกวาอายุขัยเฉลี่ยของประชากรปกติ 10 ป ดังนั้น จากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรปกติ
เพศชาย ซึ่งเทากับ 68 ป และเพศหญิง 72 ป จึงไดอายุขัยเฉลี่ยของผูพิการที่เปนเพศชาย
เทากับ 58 ป และเพศหญิงเทากับ 62 ป เมื่อใชอัตราการขยายตัวของคาใชจายดานการตรวจ
รักษาและบริการสวนบุคคลเทากับรอยละ 3.5 (นํามาจากดัชนีราคาสินคาผูบริโภค เฉพาะ
สวนของดัชนีราคาดานการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล เฉลี่ยระหวางป พ.ศ.2546-
2547) และอัตราคิดลด (Discount rate) รอยละ 6 จึงไดสูตรการคํานวณคารักษาพยาบาลใน
ระยะยาวของแตละชวงอายุได ดังนี้ 
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 โดยที่ AL  คือ  คาใชจายในการรักษาพยาบาลในระยะยาวของผูมีอายุ A ป 
  M  คือ  คารักษาพยาบาลของผูพิการตอรายตอป ณ มูลคาป พ.ศ.2547∗ 
  g  คือ  อัตราการขยายตัวของคาใชจายดานการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล  

       ซึ่งกําหนดที่รอยละ 3.5 
  r  คือ  อัตราคิดลด (Discount rate) ซึ่งกําหนดที่รอยละ 6 
  T  คือ  ผลตางระหวางอายุขัยกับอายุขณะประสบอุบัติเหตุ 
 
 
จากสูตรการคํานวณในสมการขางตนสมมติ B เปนเพศชายที่ประสบอุบัติเหตุและพิการในป 
พ.ศ.2547 ซึง่ขณะนั้นเขามีอายุ 40 ป ดังนั้น ระยะเวลาที่ยังเหลือกอนที่จะเสียชีวิตของ B ซึ่งก็
คือ ผลตางระหวางอายุขัยที่ 58 ป กบัอายุขณะประสบอุบัติเหตุที่ 40 ป จึงเทากับ 18 ป และ
ไดคาใชจายในการรักษาพยาบาลระยะยาวของ B คือ 
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∗ จากการคํานวณคารักษาพยาบาลของผูประสบอุบัติเหตุ 
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แตสําหรับ C ซึ่งเปนเพศหญิงที่ประสบอุบัติเหตุและพิการในป พ.ศ.2547 ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 
40 ป เชนเดียวกับ B จะมีระยะเวลาที่ยังเหลือกอนที่จะเสียชีวิต คือ ผลตางระหวางอายุขัยที ่
62 ป กับอายุขณะประสบอุบัติเหตุที่ 40 ป เทากับ 22 ป ทําใหไดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลระยะยาวของ C คือ 
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อยางไรก็ตาม การใชวิธีนี้ก็มีขอจํากัด ถามีกรณีที่ผูพิการในป พ.ศ.2547 มีอายุมากกวาระดับ
อายุขัยเฉลี่ย จําเปนตองละเลยการคํานวณคาใชจายในการรักษาพยาบาลในระยะยาว 
เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนปที่ยังมีชีวิตอยูของผูพิการรายนั้นได โดยถือวาสัดสวนของ
ผูพิการในป พ.ศ.2547 ที่มีอายุมากกวาอายุขัยเฉลี่ยของผูพิการมีนอยมาก คือ มีเพียงผูพิการ
เพศชาย 1 ราย ที่อายุอยูในชวง 60-64 ป ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.86 ของจํานวนผูพิการทั้งหมด 
ดังนั้น  คาใชจายในการรักษาพยาบาลของผู พิการรายนี้จะมี เพียงคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลในป พ.ศ.2547 เทานั้น 
 
3.3  คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย 
 
3.3.1 คาใชจายที่เกี่ยวของยานพาหนะเสียหาย 
 
2.3.1.1 จํานวนยานพาหนะที่เสียหาย 
 
เนื่องจากขอจํากัดของขอมูลจํานวนยานพาหนะที่เสียหายจากแหลงขอมูลประกันภัยซึ่ง
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ดังนั้นที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวจากสมุดสารบบการ
ดําเนินคดีอุบัติเหตุจราจรของตํารวจเชนเดียวกับการหาคาเฉลี่ยจํานวนผูประสบอุบัติเหตุตาม
ระดับความรุนแรงดังไดกลาวแลวขางตน ซึ่งจากขอมูลดังกลาวทําใหทราบประเภทและ 
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จํานวนยานพาหนะที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรและสามารถหาจํานวนเฉลี่ยของ
ยานพาหนะตออุบัติเหตุ 1 ครั้งของกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 3.11 
 

ตารางที่ 3.11: จํานวนเฉลี่ยของยานพาหนะที่เกี่ยวของตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง 
 

จํานวนยานพาหนะที่เกี่ยวของเฉลีย่ตามระดบัความรุนแรง (คันตอคร้ัง) 
ประเภทยานพาหนะ 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

รถจักรยาน/รถสามลอ - 0.143 0.011 0.003 
รถจักรยานยนต 0.739 0.621 0.738 0.631 
รถสามลอเครือ่ง - - 0.096 0.023 
รถเกง 0.348 0.571 0.489 0.775 
รถปกอัพ 0.152 0.143 0.340 0.351 
รถตู - - 0.011 0.011 
รถสองแถว - 0.143 - - 
รถโดยสาร/รถทัวร 0.174 0.101 0.099 0.110 
รถบรรทุก 6 ลอ 0.087 - 0.007 0.026 
รถบรรทุก 10 ลอ 0.196 - 0.071 0.036 
รถพวง - - - 0.001 
รวมยานพาหนะที่เกี่ยวของ 1.696 1.722 1.862 1.967  

ที่มา: การเก็บขอมูลจากสถานีตํารวจในกรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษา 
 
จากตารางที่ 3.11 พบวา จํานวนเฉลี่ยของยานพาหนะที่เกี่ยวของตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีคา 
1.696 คันสําหรับอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิต 1.722 คันสําหรับอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บสาหัส 1.862 
คันสําหรับอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บเล็กนอย และ 1.967 คันสําหรับอุบัติเหตุที่มีเพียงทรัพยสิน
เสียหายอยางเดียว จากขอมูลที่ไดนี้จะถูกนําไปใชคํานวณมูลคาความสูญเสียของมูลคา
ยานพาหนะที่ เสียหายและเกี่ยวของกับการคํานวณคาใชจายในการจัดการของระบบ
ประกันภัยซึ่งจะกลาวตอไป 
 
 
 



3 วิธีดําเนินการศึกษา 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

3 - 30 

 

3.3.1.2 คาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหาย 
 
การศึกษานี้วิเคราะหขอมูลมูลคาความเสียหายของยานพาหนะจากการสอบถามไปยังบริษัท
ประกันภัยและธุรกิจอูซอมรถในกรุงเทพฯ แตเนื่องจากขอมูลที่ไดมีไมครบทุกประเภทรถ 
เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับขอมูลของจังหวัดสงขลาซึ่งมีขอมูลอยางสมบูรณทุก
ประเภทรถ พบวา คาเฉลี่ยของมูลคาความเสียหายของยานพาหนะตอครั้งมีคาไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น ขอมูลมูลคายานพาหนะแตละประเภทที่เสียหายจากอุบัติเหตุจําแนก
ตามความรุนแรงของจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ปรึกษาจึงใชขอมูลชุดเดียวกับของจังหวัดสงขลา 
 
จากขอมูลจํานวนเฉลี่ยของยานพาหนะตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ที่ไดนําเสนอในตารางที่ 3.11 
หัวขอ 3.3.1.1 นั้น ขอมูลจํานวนดังกลาวจะถูกนํามาคูณดวยมูลคายานพาหนะที่เสียหาย
เพื่อใหไดมาซึ่งมูลคารวมของยานพาหนะที่เสียหายตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ตามความรุนแรง ดัง
ตารางที่ 3.12 
 
ตารางที่ 3.12 : มูลคายานพาหนะที่เสียหายจากอุบัติเหตุจําแนกตามความรุนแรง  
 

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ (บาทตอคร้ัง) 
ประเภทยานพาหนะ 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

รถจักรยาน/รถสามลอ - 137 1 0 
รถจักรยานยนต 7,981 4,620 708 278 
รถสามลอเครื่อง - - 211 14 
รถยนตนั่งสวนบุคคล 94,656 61,668 14,670 15,500 
รถกระบะ 15,504 7,436 6,936 2,387 
รถตู - - 251 132 
รถสองแถว - 3,718 - - 
รถโดยสาร/รถทัวร 74,472 28,926 7,088 5,720 
รถบรรทุก 6 ลอ 16,356 - 200 416 
รถบรรทุก 10 ลอ 49,392 - 2,414 821 
รถพวง - - - 28 
มูลคายานพาหนะที่เสียหายรวม 258,361 106,506 32,481 25,296 
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นอกจากนี้แลว เมื่อพิจารณายานพาหนะที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความ
เสียหายอยางรุนแรงเชน จากอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิต หรือ จากอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บสาหัส 
ยานพาหนะที่เสียหายดังกลาวอาจจําเปนตองมีการลากจูง ซึ่งคาใชจายขั้นต่ําที่เกิดขึ้น
ประมาณ 500 บาท ตอคัน จะถูกนํามาพิจารณาดวย ดังนั้น มูลคายานพาหนะที่เสียหายรวม
ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง เมื่อพิจารณาคาใชจายสําหรับการลากจูงแลวจะมีคาดังแสดงในตารางที่ 
3.13 
 
ตารางที่ 3.13 : มูลคายานพาหนะที่เสียหายรวมจากอุบัติเหตุจําแนกตามความรุนแรง  
 

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ (บาทตอคร้ัง) 
 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

มูลคายานพาหนะที่เสียหายรวม 259,209 107,367 32,481 25,296 
 
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก 5 จังหวัดศึกษาสามารถสรุปคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะ
ที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้งไดดังตารางที่ 3.14 
 
ตารางที่ 3.14 : คาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 
 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง (บาท/ครั้ง) 
พื้นที่ศึกษา 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสินเสียหายเทานั้น 
กรุงเทพฯ 259,209 107,367 32,481 25,296 
ตางจังหวัด* 174,834 81,702 22,979 20,145 

หมายเหตุ * เฉลี่ยคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 4 จังหวัดศึกษา 
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3.3.2 คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นที่เสียหาย 
 
3.3.2.1 จํานวนทรัพยสินอื่นที่เสียหาย 
 
จํานวนทรัพยสินอื่นที่เสียหายในการศึกษานี้ ไดพิจารณาทรัพยสินหรืออุปกรณบนถนนของ
ทางราชการเทานั้น เนื่องจากเปนทรัพยสิน/อุปกรณสวนใหญ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลตํารวจเชนเดียวกัน โดยผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของคาเฉลี่ยจํานวน
ทรัพยสินอื่นที่เสียหายตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง จําแนกตามความรุนแรงของกรุงเทพมหานคร ดัง
ตารางที่ 3.15 ซึ่งขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใชคํานวณมูลคาความสูญเสียของทรัพยสินอื่นที่
เสียหายตอไป 
 
ตารางที่ 3.15 : คาเฉลี่ยจํานวนทรัพยสินหรืออุปกรณที่เสียหายตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง จําแนก

ตามระดับความรุนแรง 
 

จํานวนทรัพยสินหรืออุปกรณที่เสียหายเฉลีย่ (ชิ้น/คร้ัง) ทรัพยสินหรืออุปกรณ      
ที่เสียหาย เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสินเสียหาย

อยางเดียว 
ผิวจราจร - - - - 
สะพาน 0.036 0.013 0.004 0.002 
ไฟฟาแสงสวาง 0.071 0.132 0.026 0.032 
สัญญาณไฟจราจร - - - 0.006 
ปายจราจร 0.054 0.039 0.037 0.035 
ราวกันอันตราย 0.071 0.145 0.050 0.026 
หลัก กม. เขตทาง 0.018 0.026 0.007 0.002 
เกาะกลางถนน 0.018 0.026 0.007 0.001 
อื่นๆ 0.125 0.105 0.098 0.054 

ที่มา: การเก็บขอมูลจากสถานีตํารวจ กรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษา 
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3.3.2.2 คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นที่เสียหาย 
 

มูลคาทรัพยสินอื่นที่เสียหายสําหรับกรุงเทพฯ วิเคราะหขอมูลดังกลาวจากฐานขอมูลและ
สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง แตเนื่องจากจํานวนตัวอยางในการวิเคราะหคอนขางนอย ดังนั้น
การศึกษานี้จึงนําเสนอมูลคาเฉลี่ยของทรัพยสินอื่นที่เสียหายจําแนกตามประเภทของอุปกรณ
และระดับความรุนแรงจากขอมูลรวมทั้งประเทศมาใช  
 
เชนเดียวกับการคํานวณมูลคายานพาหนะที่เสียหายจากอุบัติเหตุจําแนกตามความรุนแรง 
ขอมูลคาเฉลี่ยของจํานวนทรัพยสินอื่นที่เสียหายตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ที่ไดนําเสนอในตารางที่ 
3.12 หัวขอ 3.3.1.2 จะถูกนํามาคูณดวยมูลคาทรัพยสินอื่นที่เสียหายที่เสียหายเพื่อใหไดมาซึ่ง
มูลคารวมของทรัพยสินอื่นที่เสียหายตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ตามความรุนแรง มูลคาความ
เสียหายของทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของตออุบัติเหตุ 1 ครั้งจําแนกตามความรุนแรง และสรุปได
ดังตารางที่ 3.16 
 
ตารางที่ 3.16 :  มูลคาทรัพยสินอื่นที่เสียหายจําแนกตามประเภทของอุปกรณ 
                         และระดบัความรุนแรง 
 

 

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ประเภททรัพยสิน 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหายอยาง

เดียว 
ผิวจราจร - - - - 
สะพาน 36 137 229 23 
อุปกรณไฟฟาและไฟฟาแสงสวาง 1,635 1,574 625 583 
อุปกรณสัญญาณไฟจราจร - - - 115 
ปายจราจร / ปายทางหลวง 152 150 207 319 
ราวกันอันตราย/รั้วริมทาง / หลักกันโคง 851 1,141 612 314 
หลัก กม. / หลักเขตทาง 72 92 15 4 
เกาะ / รั้วก้ันกลางถนน 30 95 17 10 
อื่นๆ 2,426 1,196 1,259 572 
มูลคารวมของทรัพยสินอื่นที่เสียหาย (บาทตอครั้ง) 5,202 4,385 2,965 1,939 
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จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก 5 จังหวัดศึกษาสามารถสรุปคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
อ่ืนที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้งไดดังตารางที่ 3.17 
 
ตารางที่ 3.17 : คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 
 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง (บาท/ครั้ง) 
พื้นที่ศึกษา 

เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย ทรัพยสินเสียหายเทานั้น 
กรุงเทพฯ 5,202 4,385 2,965 1,939 
ตางจังหวัด* 1,490 1,705 1,907 3,269 

หมายเหตุ * เฉลี่ยคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 4 จังหวัดศึกษา 

 
3.4  กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน 
 
3.4.1  ตนทุนคาใชจายในการจัดการของประกันภัย 
 
ขอมูลตนทุนที่ใชในการจัดการของประกันภัยสําหรับการศึกษานี้ จําแนกออกเปน 3 กลุม 
คือ ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาลงทุน โดยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไดถูก
รวบรวมจากการสอบถามไปยังบริษัทประกันภัยตางๆ ในจังหวัดขอนแกน ซึ่งรายละเอียดใน
แตละสวนมีดังนี้ 
 
ตนทุนคาแรง 
 
ตนทุนคาแรงที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยที่พิจารณาในการศึกษานี้ เปนคาแรงของพนักงาน
ประกันภัยที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียกรองสิทธิอุบัติเหตุ ไดแก พนักงานตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พนักงานประเมินราคา และพนักงานดําเนินเรื่อง ซึ่งเงินเดือนและรายไดของ
พนักงานดังกลาวจะถูกนํามาพิจารณาตามภาระงาน (load factor) หรือสัดสวนการทํางาน
ของพนักงานแตละฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอุบัติเหตุเพื่อคิดเปนตนทุนคาแรง 
 
 



3 วิธีดําเนินการศึกษา 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

3 - 35 

 

ตนทุนคาวัสดุและอุปกรณ 
 
ตนทุนคาวัสดุที่พิจารณาในที่นี้ไดแก คาอุปกรณสํานักงาน คาโทรศัพท คาน้ํา คาไฟ คา
น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน โดยขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับบริษัทประกันภัยจะถูกนํามา
หาสัดสวนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดการงานอุบัติเหตุเทานั้น 
 
ตนทุนคาลงทุน 
 
ตนทุนคาลงทุนของบริษัทประกันภัยจะพิจารณาในสวนของอาคารสํานักงาน ซึ่งจากการ
สอบถามบริษัทประกันภัยในจังหวัดขอนแกน พบวา สวนใหญเปนการเชาอาคารพาณิชย ซึ่ง
คาเชาตอเดือนดังกลาว รวมทั้ง คาคุรุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะที่ใชในการออกบริการ
สําหรับการเรียกสิทธิประกันภัย จะถูกนํามาพิจารณาจากคาเสื่อมราคาจากการใชงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการงานอุบัติเหตุ 
 
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก 5 จังหวัดศึกษาสามารถสรุปตนทุนคาใชจายในการจัดการของ
ประกันภัยเฉลี่ยตอครั้งไดดังตารางที่ 3.18 
 
ตารางที่ 3.18 : ตนทุนคาใชจายในการจัดการของประกันภัยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

ตนทุนคาใชจายในการจัดการของประกันภัยเฉลี่ยตอคร้ัง (บาท/คร้ัง) 
ทุกระดับความรุนแรง พื้นที่ศึกษา 

ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ 
กรุงเทพฯ 1,403 3,250 
ตางจังหวัด* 1,201 3,139 

หมายเหตุ * เฉลี่ยคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 4 จังหวัดศึกษา 
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3.4.2 ตนทุนคาใชจายในการดําเนินการของตํารวจ 
 
ขอมูลคาใชจายในการจัดการของตํารวจในการศึกษานี้ไดจากการรวบรวมขอมูลและ
สอบถามจากเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร โดยจําแนกตามตนทุน 3 กลุม ไดแก ตนทุน
คาแรง ตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาลงทุน เชนกันดังนี้ 
 
ตนทุนคาแรง 
 
เจาพนักงานตํารวจที่เกี่ยวของกับการจัดการอุบัติเหตุจราจร ไดแก พนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน เสมียนคดี พนักงานสื่อสาร เปนตน ซึ่งเงินเดือนของพนักงานดังกลาวจากขอมูล
บัญชีเงินเดือนและจากการสอบถามจะถูกนํามาพิจารณาตามภาระงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการอุบัติเหตุเพื่อคิดเปนตนทุนคาแรงตอไป 
 
ตนทุนคาวัสดุและอุปกรณ 
 
ตนทุนคาวัสดุไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะในการปฎิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ไปกลับที่เกิดเหตุรวมทั้งติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน โรงพยาบาล ศาล  คา
ซอมบํารุงยานพาหนะ คาอุปกรณสํานักงาน คาโทรศัพทติดตอประสานงาน คาน้ํา คาไฟ 
เปนตน โดยขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะพิจารณาเฉพาะในสวนที่เกิดจากการจัดการ
งานอุบัติเหตุจราจรเทานั้น 
 
ตนทุนคาลงทุน 
 
ตนทุนคาลงทุนของตํารวจไดพิจารณาจากอาคารสํานักงาน รวมทั้ง คาคุรุภัณฑสํานักงาน 
ยานพาหนะที่ใชในการปฎิบัติงาน โดยนํามาพิจารณาคาเสื่อมราคาจากการใชงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการงานอุบัติเหตุ 
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จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก 5 จังหวัดศึกษา พบวา ตํารวจซึ่งเปนหนวยงานราชการ  มีระบบ
ระเบียบในการทํางานและปฏิบัติงานอุบัติเหตุจราจรที่คอนขางใกลเคียงกันไมวาจะเปน
ตํารวจในกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงกําหนดใหตนทุนคาใชจายในการ
ดําเนินการของตํารวจมีคาเทากันทั่วไปประเทศ และสามารถสรุปคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินอื่นที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้งไดดังตารางที่ 3.19 
 
ตารางที่ 3.19 : ตนทุนคาใชจายในการดําเนินการของตํารวจเฉลี่ยตอครั้ง 
 

ตนทุนคาใชจายในการดําเนนิการของตํารวจเฉลี่ยตอคร้ัง (บาท/คร้ัง) 
ทุกระดับความรุนแรง พื้นที่ศึกษา 

ที่เปนสํานวนคดี ที่ไมเปนสํานวนคด ี
ทั่วประเทศ 5,443 1,347 

 
3.4.3 ตนทุนคาใชจายในการดําเนินการของศาล 
 
สํานักงานศาลที่ เกี่ยวของกับการดําเนินการคดี พรบ. จราจรทางบก ซึ่งเปนคดีอาญา
ประกอบดวย 2 สํานักงาน คือ สํานักงานอัยการและสํานักงานผูพิพากษา โดยคาใชในการ
ดําเนินการของศาลจากทั้ง 2 สํานักงานดังกลาวไดถูกจําแนกออกตามประเภทของตนทุน 3 
สวนดังนี้ 
 
ตนทุนคาแรง 
 
ตนทุนคาแรงที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของศาล การศึกษานี้พิจารณาจาก พนักงานอัยการ 
ทนายความ ผูพิพากษา เจาหนาที่ศาล เปนตน ซึ่งขอมูลเงินเดือนของพนักงานดังกลาว
สามารถหาไดจากขอมูลบัญชีเงินเดือนและงบประมาณบุคลากรจากรายงานงบประมาณของ
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค และสํานักงานอัยการสูงสุดเขต  โดยจะถูกนํามาพิจารณา
ตามภาระงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอุบัติเหตุเพื่อคิดเปนตนทุนคาแรงตอไป 
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ตนทุนคาวัสดุและอุปกรณ 
 
ในการพิจารณาตนทุนคาวัสดุของศาล เนื่องจากเปนการยากที่จะทําการรวบรวมคาใชจาย
ของวัสดุและอุปกรณโดยละเอียด ดังนั้นการศึกษานี้จึงนําขอมูลงบดําเนินการจากรายงาน
งบประมาณของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค และสํานักงานอัยการสูงสุดเขต  มาวิเคราะห
ตนทุนคาวัสดแุละอุปกรณเฉพาะในสวนที่เกิดจากการจัดการงานอุบัติเหตุจราจรเทานั้น 
 
ตนทุนคาลงทุน 
 
ตนทุนคาลงทุนของศาล การศึกษานี้ไดพิจารณาจากงบลงทุนจากรายงานงบประมาณของ
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค  และสํานักงานอัยการสูงสุดเขต  เชนกัน แลวนํามาพิจารณา
ตามสัดสวนการใชงานที่เกี่ยวของกับการจัดการงานอุบัติเหตุ 
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก 5 จังหวัดศึกษาสามารถสรุปคาใชจายในการดําเนินการของศาล
เฉลี่ยตอครั้งไดดังตารางที่ 3.20 
 
ตารางที่ 3.20 : ตนทุนคาใชจายในการดําเนินการของศาลเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พื้นที่ศึกษา ตนทุนคาใชจายในการจัดการของศาลเฉลี่ยตอคร้ัง (บาท/คร้ัง) 
กรุงเทพฯ 34,904 
ตางจังหวัด* 33,762 

หมายเหตุ * เฉลี่ยคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 4 จังหวัดศึกษา 
 
3.4.4 ตนทุนคาใชจายของหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
 
คาใชจายของหนวยกูภัยฉุกเฉินในการศึกษานี้ไดจากการสอบถามขอมูลจากมูลนิธิที่ใหการ
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุและมีชื่อเสียงในจังหวัดกรณีศึกษา โดยจําแนกตามตนทุน 3 
กลุม ไดแก ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาลงทุน เชนกันดังนี้ 
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ตนทุนคาแรง 
 
ตนทุนคาแรงของเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของกับใหการชวยเหลือผูประสบอุบัติ เหตุจราจร 
การศึกษานี้พิจารณาจากเจาหนาที่สื่อสาร เจาหนาที่กูภัย คนขับรถ รวมทั้งเจาหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ เปนตน ซึ่งเงินเดือนของเจาหนาที่ดังกลาวจะถูกนํามาพิจารณาตามภาระงานที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการอุบัติเหตุเพื่อคิดเปนตนทุนคาแรงตอไป 
 
ตนทุนคาวัสดุและอุปกรณ 
 
ตนทุนคาวัสดุไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะในการออกปฎิบัติหนาที่ชวยเหลือ
ผูประสบเหตุ คาซอมบํารุงยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน คาโทรศัพทติดตอ
ประสานงาน คาน้ํา คาไฟ เปนตน ไดถูกนํามาพิจารณาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
อุบัติเหตุจราจรเทานั้น 
 
ตนทุนคาลงทุน 
 
ตนทุนคาลงทุนของหนวยกูภัยฉุกเฉินไดพิจารณาจากอาคาร รวมทั้งครุภัณฑสํานักงาน 
ยานพาหนะที่ใชปฏิบัติงาน โดยนํามาพิจารณาคาเสื่อมราคาจากการใชงานที่เกี่ยวของกับงาน
อุบัติเหตุจราจร 
 
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก 5 จังหวัดศึกษาสามารถสรุปคาใชจายในการดําเนินการของศาล
เฉลี่ยตอครั้งไดดังตารางที่ 3.21 
 
ตารางที่ 3.21 : ตนทุนคาใชจายของหนวยกูภัยฉุกเฉินเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พื้นที่ศึกษา ตนทุนคาใชจายในการจัดการของหนวยกูภัยฉุกเฉินเฉลีย่ตอคร้ัง (บาท/คร้ัง) 
กรุงเทพฯ 1,682 
ตางจังหวัด* 1,402 

หมายเหตุ * เฉลี่ยคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตอครั้ง 4 จังหวัดศึกษา 
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3.4.5  มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ 
 
ขอมูลที่ที่ปรึกษาไดลงพื้นที่และจัดเก็บในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อการวิเคราะหหามูลคา
ความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุคือ เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง
ปริมาณการจราจร, จํานวนชองจราจรที่โดนกีดขวางจากอุบัติเหตุ, ปริมาณคนนั่งเฉลี่ยตอ
พาหนะ, และ อัตราคาจางเฉลี่ย รายละเอียดของขอมูลมีดังตอไปนี้ 

 
เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง 
 
เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง คือ ผลรวมของเวลาที่ใชในการเขาถึง ณ จุดเกิดเหตุ และ 
เวลาที่ใชในการจัดการพื้นที่เกิดเหตุ คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของเวลาที่ใชในการเขาถึง 
ณ จุดเกิดเหตุจากศูนยนเรนทรและหาคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการเขาถึง ณ จุดเกิดเหตุไดคา
เทากับ 14 นาที 
สําหรับระยะเวลาที่ใชในการจัดการพื้นที่เกิดเหตุนั้นจะขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณตํารวจผูซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่การ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการจัดการพื้นที่เกิดเหตุนั้นไดแสดงไวในตารางที่ 
3.22 
 
ตารางที่ 3.22 : เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทางโดยแบงแยกตามระดับความรุนแรงของการ

เกิดอุบัติเหตุ 
 
ระดับความรุนแรงของการ

เกิดอุบัติเหตุ 
เวลาที่ใชในการเขาถึง ณ 

จุดเกิดเหต ุ(นาที) 
เวลาที่ใชในการจัดการ
พื้นที่เกิดเหตุ (นาที) 

รวมเวลาที่สูญเสีย (นาที) 

เสียชีวิต 14 32.5 46.5 
บาดเจ็บรุนแรง 14 25 39 
บาดเจ็บเล็กนอย 14 20 34 
ทรัพยสินเสียหายอยางเดียว 14 17.5 31.5 
ที่มา : จากศูนยนเรนทรและการสัมภาษณจากตํารวจผูซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ขอมูลจากตารางที่ 3.22 แสดงใหเห็นวาเวลาที่สูญเสียไปในการเดินทางนั้นจะขึ้นอยูกับความ
รุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยที่อุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิตนั้นจะมีคาเวลาที่สูญเสียไปในการ
เดินทางมากที่สุด ตามมาดวยอุบัติเหตุที่มีผูบาดเจ็บรุนแรง, บาดเจ็บเล็กนอย และ อุบัติเหตุที่
มีเพียงทรัพยสินเสียหายอยางเดียวนั้นจะมีคาเวลาที่สูญเสียไปในการเดินทางนอยที่สุด 
อยางไรก็ตามเวลาที่ใชในการเขาถึง ณ จุดเกิดเหตุจะไมข้ึนอยูกับระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ 
 
ปริมาณการจราจร 
 
ตารางที่ 3.23 แสดงปริมาณการจราจรแบงแยกตามประเภทของยานพาหนะไดแก รถยนตนั่ง
สวนบุคคลและรถกะบะ, รถมอเตอรไซด, รถบรรทุก และ รถบัส ปริมาณการจราจรที่แสดง
ไวนี้เปนขอมูลจากโครงการศึกษาแผนสนธิการพัฒนาระบบการจราจรและขนสงและพัฒนา
เมือง: ภาคมหานคร 

 
ตารางที่ 3.23: ปริมาณการจราจรแบงแยกตามประเภทของยานพาหนะ 
 

ประเภทยานพาหนะ ปริมาณการจราจร (คัน/ชัว่โมง/ชองจราจร) 
รถยนตนั่งสวนบุคคล และ รถกะบะ 492 
รถมอเตอรไซด 193 
รถบรรทุก 27 
รถบัส 31 

ที่มา : โครงการศึกษาแผนสนธิการพัฒนาระบบการจราจรและขนสงและพัฒนาเมือง : ภาคมหานคร 
 
จากตารางที่ 3.23 แสดงใหเห็นวา ปริมาณการจราจรสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถ
กะบะจะมีคามากที่สุดตามมาดวยรถมอเตอรไซด, รถบรรทุก และ รถบัส ตามลําดับ 
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จํานวนชองจราจรที่โดนกีดขวางจากอุบัติเหตุ 
 
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะกีดขวางเสนทางการคมนาคมขนสงเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมด อยางไรก็ดี แมวาจะไมมีการกีดขวางใดๆ ผูขับขี่ยวดยานก็อาจจะตองลดความเร็วลง
หรืออาจจะจอดยานพาหนะเพื่อใหความชวยเหลือ ทางคณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณตํารวจ
ผูซึ่งเกี่ยวของในงานจัดการอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสอบถามถึง
จํานวนชองจราจรที่โดนกีดขวางจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งคาเฉลี่ยคือ 1.5 ชองจราจรเทานั้นที่
มักจะโดนกีดขวางจากอุบัติเหตุ 
 
ปริมาณคนนั่งเฉลี่ยตอพาหนะ 
 
ตารางที่ 3.24 แสดงใหเห็นถึงปริมาณคนนั่งเฉลี่ยตอพาหนะจากโครงการศึกษาการประมาณ
การปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาใตดินสายสีน้ําเงิน 
 
ตารางที่ 3.24 : ปริมาณคนนั่งเฉลี่ยตอพาหนะจําแนกตามประเภทของยานพาหนะ 
 

ประเภทยานพาหนะ ปริมาณคนนั่งเฉลี่ยตอพาหนะ (คน/คัน) 
รถยนตนั่งสวนบุคคล และ รถกะบะ 3.48 
รถมอเตอรไซด 1.39 
รถบรรทุก 1.72 
รถบัส 14.42 
ที่มา : โครงการศึกษาการประมาณการปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาใตดินสายสีน้ําเงิน 
 
อัตราคาจางเฉลี่ย  
 
ตารางที่ 3.25 แสดงอัตราคาจางเฉลี่ยโดยแบงแยกตามประเภทของยานพาหนะที่โดยสาร ซึ่ง
เปนคาจางเฉลี่ยจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพที่อยูในวัยทํางานกลาวคือ มีอายุระหวาง 15 
ถึง 65 ป 
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ตารางที่ 3.25 : อัตราคาจางเฉลี่ยจําแนกตามประเภทของยานพาหนะที่โดยสาร 
 

ประเภทยานพาหนะ อัตราคาจางเฉลี่ย (บาท/ชัว่โมง) 
รถยนตนั่งสวนบุคคล และ รถกะบะ 119.99 
รถมอเตอรไซด 68.29 
รถบรรทุก 41.45 
รถบัส 36.84 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
การคํานวณเพื่อหามูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละครั้ง 
 
มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละครั้งสามารถคํานวณไดโดยใช
สมการที่ 13 

 

60
***

60
*2 WOLVTCT =                                                (13) 

 
เมื่อ: TC  = มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละครั้ง 

(บาท) 
  T    = เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง (นาที) 
  V    = ปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง/ชองจราจร) 
  L    = จํานวนชองจราจรที่โดนกีดขวางจากอุบัติเหตุ (ชองจราจร) 
  O    = ปริมาณคนนั่งเฉลี่ยตอพาหนะ (คน/คัน) 
  W   = อัตราคาจางเฉลี่ย (บาท/ชั่วโมง) 
 
ตารางที่ 3.26 แสดงใหเห็นถึงมูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละ
ครั้งโดยแบงแยกตามความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
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ตารางที่ 3.26 : มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละครั้งโดย
แบงแยกตามความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 

 
ระดับความรุนแรงของการเกดิ

อุบัติเหต ุ
มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตแุต

ละครั้ง (บาท) 
เสียชีวิต 290,889 
บาดเจ็บรุนแรง 204,621 
บาดเจ็บเล็กนอย 155,518 
ทรัพยสินเสียหายอยางเดยีว 133,488 
 
ที่ปรึกษาไดลงพื้นที่เพื่อทําการเก็บขอมูลมูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากการ
เกิดอุบัติเหตุใน 4 จังหวัด (ลําปาง นครสวรรค สงขลา และ ขอนแกน) เพื่อเปนตัวแทนใน
การหามูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุสําหรับแตละจังหวัด
ในภูมิภาค คาเฉลี่ยของมูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
สําหรับแตละจังหวัดในภูมิภาคจําแนกตามความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุสามารถแสดงไว
ในตารางที่ 3.27 
 
ตารางที่ 3.27 : มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุสําหรับแตละ

จังหวัดในภูมิภาคจําแนกตามความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ระดับความรุนแรง 
ของการเกิดอบุัติเหต ุ

ลําปาง 
(บาท) 

นครสวรรค 
(บาท) 

สงขลา 
(บาท) 

ขอนแกน 
(บาท) 

จังหวัดในภูมิภาค 
(บาท) 

เสียชีวิต 38373 43256 37533 19661 34706 
บาดเจ็บสาหัส 25467 14158 31242 12751 20905 
บาดเจ็บเล็กนอย 14783 10199 17283 9032 12824 
ทรัพยสินเสียหายอยาง
เดียว 7860 7224 11843 8063 8748 

ที่มา : จากการประมาณการของที่ปรึกษา 
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การคํานวณเพื่อหาคามูลคารวมของความลาชาในการเดินทาง ไดจากสมการที่ 14  
 
มูลคารวมของความลาชาในการเดินทาง= [จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด] ตามความรุนแรง x [มูลคา
ความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละครั้ง]ตามความรุนแรง (14) 
 
 
 


