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บทน า 

 การบาดเจ็บและโรคจากการท างานส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันในหลายๆ ประเทศ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดลงได้ผ่านกิจกรรมการป้องกันต่างๆ ที่จัดท า
ขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญคือต้องใช้การประมาณการที่เชื่อถือได้ของต้นทุนเหล่านี้เพ่ือปรับการตัดสินใจในการ
ป้องกันและวิจัย ค่าใช้จ่ายของการบาดเจ็บจากการท างานมักจะแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ หลักๆ 
ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และต้นทุนความเจ็บปวดและความทุกข์หรือเรียกอีกอย่างว่า
ค่าใช้จ่ายของมนุษย์ [1]  

เนื้อหา 

 ต้นทุนการบาดเจ็บและโรคจากการท างาน (Costs of occupational injuries and diseases) ซึ่ง
เสนอโดย [1] และ[2] สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

1. ค่ารักษาพยาบาล (Medical costs) 

 ค่ารักษาพยาบาลคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาและฟ้ืนฟูคนงานบาดเจ็บหรือป่วย นอกจากจ านวน
เงินที่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โรงพยาบาลก็ มักจะรวมอยู่ในนี้ด้วย 

2. ค่างานศพ (Funeral costs) 

 การบาดเจ็บและโรคบางชนิดอาจท าให้เสียชีวิตได้ ความตายเหล่านี้น ามาซึ่งค่าใช้จ่ายงานศพ  ส่วน
หนึ่งของค่าใช้จ่ายงานศพที่จ่ายโดยครอบครัวของเหยื่ออาจได้รับการชดเชยเสียถึงจ านวนสูงสุด ผ่าน
ผลประโยชน์การเสียชีวิตที่มอบให้แก่บุคคลที่จ่ายเงินให้พวกเขา เงินใช้ชดเชยงานศพค่าใช้จ่ายและการขนส่ง
ศพผู้ตาย 

3. ค่าใช้จ่ายเงินเดือน (Salary costs) 



 ในบทความนี้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนถูกก าหนดว่ายังไม่ได้งาน (หรือไม่ใช่มีประสิทธิผล) ชั่วโมงท่ีนายจ้าง
ยังคงจ่ายในรูปของค่าจ้างและผลประโยชน์ส่วนต่าง ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณีหยุดงาน 

4. การสูญเสียผลผลิต (Productivity losses) 

 ผลผลิตที่สูญเสียไปสอดคล้องกับมูลค่าของงานที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งไม่ได้ด าเนินการโดย
เหยื่ออีกต่อไป การสูญเสียค่าแรงที่ต้องจ่ายโดยเปล่าประโยชน์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินการสูญเสีย
ผลิตภาพ การบาดเจ็บและโรคแบ่งออกเป็นสองประเภทคือไม่ร้ายแรงและร้ายแรง การหาค่าใช้จ่ายส่วน
ดังกล่าวซ่ึงเสนอโดย [2] สามารถวิเคราะห์ได้ดังสมการ (1) 
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เมื่อ 

 PV คือ มูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคต 

 Ps,y,n คือ ความน่าจะเป็นที่บุคคลเพศและอายุ y จะรอดถึงอายุ n; 

 Sn คือค่าจ้างประจ าปีของคนงานเมื่ออายุ n (รวมถึงการปรับอัตราการเติบโตของค่าจ้าง) 

 g คือ อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

 r คือ อัตราคิดลดที่แท้จริง 

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative costs) 

 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ องค์ประกอบด้านต้นทุนนอกเหนือจากการจัดหาและฝึกอบรม 
เช่น การผลิต การสูญเสียความกระฉับกระเฉงของพนักงานทดแทนและเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ เหล่านั้น  
ต้นทุนจะง่ายต่อการประมาณการในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค การค านวณต้นทุนโดยเครื่องมือท า
ขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือช่วยให้นายจ้างประมาณการค่าใช้จ่ายประเภทนั้น [3] 

6. Human costs  

 ค่าใช้จ่ายของมนุษย์ (เรียกอีกอย่างว่าค่าใช้จ่ายความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน) ซึ่งยากต่อการวัด 
ต้นทุนของมนุษย์นั้นสัมพันธ์กับมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเป็นหลักของชีวิตคนงานและคนรอบข้าง 
(ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงานและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน) ตลอดจนระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง



ดังกล่าวและในกรณีของการเสียชีวิตอาจถึงอายุที่สูญเสียไป เพ่ือค านวณจ านวน DALY ที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพในคณะลูกขุนหรือโรค จ านวนปีที่เสียชีวิต (YLL) เนื่องจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และจ านวนปีที่
สูญเสียเนื่องจากทุพพลภาพ (YLD) คือรวมเข้าด้วยกันน าเสนอโดย [3] แสดงดังสมการที่ (2), (3) และ (4) 
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เมื่อ 

 nd คือ จ านวนปีของอายุขัยที่เหลืออยู่ 

 ni คือ จ านวนปีอายุขัยที่เหลืออยู่เมื่ออายุ ความทุพพลภาพถาวร 

 D คือ น้ าหนักท่ีก าหนดให้กับความพิการ (ระหว่าง 0 ถึง 1); 

 e คือ ค่าคงที่ของ Napier (2.718…) 

 r คือ อัตราคิดลด (3%) 

กรณีศึกษา 

 จากการศึกษาโดย [1] ซึ่งได้ท าการประเมินรวมค่าใช้จ่ายโดยรวมของการบาดเจ็บและโรคจากการ
ท างานในเมืองควิเบก ประเทศเดนมาร์ก ในระหว่างปี 2005 ถึง 2007 โดยประเมินผลผลิตที่สูญเสียไป 
สุขภาพตัวบ่งชี้ (DALY) ใช้ร่วมกับค่าอายุทางสถิติ (VSL) เพ่ือประมาณการในแง่การเงินค่าความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บจากการท างาน ค่าใช้จ่ายของการบาดเจ็บจากการท างานและโรคที่เกิดขึ้น
ในปีเดียวในควิเบกอยู่ที่ประมาณ 4.62 พันล้านดอลลาร์โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2005-2007 จากจ านวนนี้ ประมาณ 
1.78 พันล้านดอลลาร์ถูกจัดสรรให้กับต้นทุนทางการเงิน และ 2.84 พันล้านดอลลาร์ให้กับต้นทุนมนุษย์ NS 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกรณีคือ $38,355 (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1)ซึ่งผลลัพธ์ของการประมาณการเหล่านี้
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการก าหนดทิศทางการวิจัยใน OHS และการป้องกันอันตรายจากการท างาน 

 

 



ตารางที่ 1 Costs of occupational injuries and diseases in Quebec between 2005-2007 by [1] 

 

สรุป 
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บและโรคจากการท างานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วน เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายจากการท าศพ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน การสูญเสียผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ 
human cost ซึ่งจากการศึกษากรณีศึกษาตัวอย่างพบว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูก
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นผลท าให้มีต้นทุนที่สูงมากขึ้น การทราบถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยให้กิจการ
เล็งเห็นถึงความสูญเสียเหล่านั้นและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ขององค์กรต่อไปในอนาคต 
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