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ABSTRACT
Traffic Victim Protection Act was implemented since 2535. Though it is a mandatory scheme, instead of public
sector, the for profit private insurance companies are the carriers of the scheme. The Scheme compensates
healthcare based on fee for services and maximum liability, a lump sum death and disability compensation
are also granted. Financial report in 2545 indicated a net premium of 7,003 million Baht collected, with very
high administrative cost (41%) and low loss ratio (52%), and inadequate cover all traffic victims. There is a
need for a major reform in the context of achieving Universal Healthcare Coverage in Thailand in 2545.
The objectives of this study are to estimate total resource requirement (for medical care, death and disability
compensation) for all traffic accident victims, to estimate how much would the government introduce
additional gasoline tax to cover all traffic victims, and provide policy choices for reform.
Based on secondary sources of information, it was estimated that total resource requirement for all traffic
accident victims would be 7,158 million Baht in 2545, of which 63% for inpatient care, 16% for pre-hospital
care, 15% for death compensation, 5% for ambulatory care and 1% for disability.
Household consumption of gasoline from the 2545 household socio-economic survey conducted by National
Statistical Office was used to compute total litre of different types of gasoline consumed by household
categorized by income deciles. To generate the total 7,158 million Baht to cover all traffic victims, the
government has to raise 0.32 Baht to a litre of gasoline, given no price elasticity of demand by all household
deciles. Several scenario of raising gasoline tax was proposed. We recommend the least regressive option,
0.26 Baht per litre for all type of gasoline except Octane 95, and collection 0.55 Baht per litre of Octane 95.
Two goals of reform are identified: to cover all traffic victims (both caused by the insured and non-insured
cars) and appropriate Scheme administrative cost.
Three reform options were proposed based on sources of finance, option one generate revenue from premium
contribution by car owners, option two from general tax and option three from dedicated gasoline tax. Analysis
indicates that option two and three are neither politically feasibility nor socially acceptable.
Three choices of reform under option one were identified: conservative, minor and major reforms. We
recommend a major reform. This is to sub-contract the Department of Land Transport to collect premium while
the mandatory annual renewal of car license. The large part of premium would be transferred to the National
Health Security Office (NHSO) to cover all victims for medical care, death and invalidity compensations. The
second preferred choice is minor reform, sub-contracting private insurance companies to collect premium, the
large part of premium would be transferred to the NHSO.
Key words: National Health Security Act, Traffic Victim Protection Act, Health care financing sources, Traffic
victim
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บทนํา
สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติ คุมครองผูประสบภัยจากรถ
การดําเนินการตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ เปนการประกันภัยภาคบังคับ โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เปนผูรับประกัน โดยเบี้ยประกันภัยสูงสําหรับรถใหญและต่ําสําหรับรถขนาดเล็ก การจายสินไหมทดแทนเปนการจายตาม
จริง ตามรายการรักษาพยาบาล (fee for service) และมีกําหนดเพดานสูงสุดไว (maximum liability) เปนการเบิกภายหลัง
เมื่อเกิดประสบภัยแลว (reimbursement model) โดยผูประสบภัยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เชนโรงพยาบาล นอกจาก
maximum liability แลวยังมีเงื่อนไขการจายคาเสียหายเบื้องตน และคาเสียหายสวนเกินกวาคาเสียหายเบื้องตน รายจายที่
เกินกวาเพดาน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่รุนแรงมากๆ ยังตกเปนภาระของผูปวย หรือผูกอใหเกิดความเสียหายตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เกิดขึ้นในสถานการณที่ประเทศไทยยังไมมีการประกันสุขภาพถวน
หนา กอนหนานี้ สถานพยาบาลโดยเฉพาะ โรงพยาบาลเอกชน มักจะปฏิเสธการรับผูประสบภัยจากรถเขารักษา ดวยเกรง
วาจะไมสามารถจายคารักษาพยาบาลได พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อชดเชยคาเสียหาย โดยเฉพาะคาเสียหาย
เบื้องตนแกผูประสบภัยจากรถโดยเร็ว ทั้ง 3 กรณี คือ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต การศึกษาหลายชิ้น รายงานวา
ตลอดระยะเวลา 9 ปที่ พระราชบัญญัติฯนี้ มีผลบังคับใช ผูประสบภัยจากรถ และโรงพยาบาลที่เบิกเงินคารักษาพยาบาล
แทนผูปวย ประสบปญหามาก
ผลการดําเนินในป 2541 พบวาอัตราสินไหมทดแทน (loss ratio) ของบริษัทประกันวินาศภัยเทากับรอยละ 41 และมีอัตรา
คาใชจายสูงถึงรอยละ 27 บริษัทประกันวินาศภัยไดรับผลกําไรสูงจากการดําเนินธุรกิจนี้ โดยเกิดประโยชนแกผูประสบภัย
โดยตรงนอย กองทุนทดแทนผูประสบภัยซึ่งกรมการประกันภัยรับผิดชอบนั้น มีอัตราสินไหมทดแทนต่ํามาก กองทุนฯ มีเงิน
สะสมอยูเปนจํานวนมาก (1,300-1,400 ลานบาท) ซึ่งไมไดใชใหเกิดประโยชนเพื่อการคุมครองผูประสบภัยจากรถอยาง
เต็มที่ตามเจตนารมยของกฎหมาย โดยคารักษาพยาบาลของผูประสบภัยสวนใหญตกเปนภาระของผูปวย คูกรณีหรือ เปน
ภาระหนี้ของโรงพยาบาล รวมทั้งการอุดหนุนจากหลักประกันสุขภาพที่มีอยูเชน สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ประกันสังคม และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
วรรณภา สุมิรัตนะ (2541) ศึกษาการใชสิทธิในการรักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่นอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 3 แหง ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 ราย ในชวงไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ
2538 พบวา คารักษาพยาบาลผูปวยในดังกลาว โดยเฉลี่ยมีมูลคาระหวาง 14,501 – 25,704 บาท โดยมีสัดสวนการเรียก
เก็บเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยตามพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถระหวาง รอยละ 34.1 – 63.5 ของผูปวยที่
ทําการศึกษาทั้งหมด อยางไรก็ตาม มีผูปวยที่ใชสิทธิในการจายคารักษาพยาบาลมากกวา 1 แหลง ในสัดสวนระหวางรอย
ละ 9.4 - 15.7 นอกจากนี้ ยังพบวามีผูปวยที่ใชสิทธิตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมเปนจํานวนสูงที่สุด (ระหวางรอยละ 27.3 –
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55.0) ในบรรดาผูมีสิทธิในการรักษาพยาบาลประเภทตางๆ (รวม 58 ราย) รองลงมา ไดแก การใชสิทธิขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ระหวางรอยละ 20.0 - 36.4)
งานวิจัยของ โชคชัย มานะธุระ และคณะ (2542) ซึ่งศึกษาผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ระหวางกลางป 2541 ถึง 2542 รวม 750 ราย พบวา การบาดเจ็บซึ่งเกิดจากรถที่ไมมีประกันภัยตามพ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ มีจํานวนถึงครึ่งหนึ่งของผูปวยที่ศึกษาทั้งหมด โดยมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 32.2
ในชวง 4 เดือนแรก เปนรอยละ 47.1 ในชวง 3 เดือนตอมา และรอยละ 66.2 ในชวงสุดทายของการศึกษา เมื่อมีการ
ปรับปรุงระบบการใชสิทธิตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถในชวงที่ 2 และ 3 พบวา สัดสวนการเรียกเก็บเงินคา
รักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยสําหรับการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากรถที่มีประกันภัยตามพรบฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 ของ
ผูปวยในชวงที่ไมมีการปรับปรุงงานเบิกจายคารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.ฯ เปนรอยละ 51.2 และ 73.7 ในชวงที่ 2 และ 3
ตามลําดับ สําหรับสาเหตุของการไมใชสิทธิในกรณีการบาดเจ็บจากรถที่มีประกันภัย ผูปวยสวนใหญประมาณสามในสี่ ไม
มีใบขับขี่หรือไมตองการแจงความแกเจาหนาที่ตํารวจ ทําใหโดยเฉลี่ยผูปวยตองชําระเงินเองเปนจํานวนถึงครึ่งหนึ่ง ผูปวย
ที่เหลืออีกประมาณหนึ่งในสี่ตองการใชสิทธิเบิกจากบริษัทประกันภัยเองหรือใชสิทธิจากบัตรสุขภาพ สําหรับการบาดเจ็บ
ซึ่งเกิดจากรถที่ไมมีประกันภัย พบวา ไมมีการเบิกจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยเลย ผูปวยประมาณรอยละ 5 เลี่ยงไปใช
สิทธิอื่นๆ เชน สิทธิตามพ.ร.บ.ประกันสังคม บัตรผูมีรายไดนอย เปนตน ในขณะที่ผูปวยสวนใหญตองชําระเงินเอง
(ประมาณรอยละ 85 ในทั้งสามชวงของการศึกษา) ที่เหลือเปนหนี้สูญของโรงพยาบาล
อารี โคตรประทุม (2543) ไดรายงานวา ในจํานวนผูปวย 4,433 ราย ซึ่งไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในป 2541 นั้น รอยละ 18.4 ทางโรงพยาบาลไดดําเนินการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
จากบริษัทประกันภัย การเบิกจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยมีเพียงรอยละ 0.5 ของผูปวยที่ทําการศึกษา ทั้งนี้ ระยะเวลา
ที่โรงพยาบาลไดรับชําระจากบริษัทประกันภัยโดยเฉลี่ยประมาณ 66 วัน ซึ่งเปนเวลาที่นานกวา การไดรับชําระจากกองทุน
ฯ (เฉลี่ย 16 วัน) ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 55.2) ตองชําระเงินเอง ผูปวยไดใช สิทธิทางการรักษาพยาบาลอื่นๆ ดังนี้ สิทธิ
ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม (รอยละ 3.9) สิทธิจากตนสังกัดราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 3.3) และ บัตรสุขภาพ (รอยละ 3.3)
รูปแบบการดําเนินการคือ ผูประสบภัย หรือผูแทนตองเบิกเงินยอนหลัง ตามที่รายการคารักษาพยาบาลที่จายจริง โดยไม
เกินเพดานสูงสุดที่กําหนดไวคือ 50,000 บาท สําหรับการตายและทุพพลภาพจะไดคาสินไหมทดแทน 80,000 บาท ภายใต
รูปแบบนี้ บริษัทประกันภัยมักจะหนวงเหนี่ยวการจายเงิน ดวยมาตรการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บันทึกประจําวันในคดี
การจายคาเสียหายเบื้องตนลาชา เฉลี่ยใชเวลา 41-48 วันหลังเอกสารครบถวน มีการปฏิเสธการจายทั้งหมดหรือเปน
บางสวน ประมาณรอยละ 13-25 ของคารักษาพยาบาลทั้งหมดที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ (สุพล ลิมวัฒนานนท และคณะ
2544) นอกจากนี้ยังมีตนทุนของโรงพยาบาลในการเรียกเก็บจากบริษัทฯ หรือ จากกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ
ผูประสบภัยที่เกิดจากรถที่ชนแลวหนี หรือรถที่ไมมีประกันภัยตามพ.ร.บ.ตองเบิกเงินจาก กองทุนทดแทนผูประสบภัยจาก
รถ ซึ่งบริหารโดยกรมการประกันภัยและสํานักงานประกันภัยจังหวัด กองทุนนี้ไดเงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ในอัตรา
รอยละ 2 ของเบี้ยประกันภัยรับ รวมทั้งการไลเบี้ยจากผูกอใหเกิดความเสียหายดวย กองทุนฯมีบทบาทในการจายนอยมาก
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การศึกษาที่ขอนแกน (สุพล ลิมวัฒนานนท และคณะ 2544) พบวา ผูปวยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล กวารอยละ 60 เกิด
จากรถที่ไมมีประกันภัยตามพ.ร.บ. คารักษาพยาบาลของผูปวยในกลุมนี้ เพียงรอยละ 2-4 เทานั้นที่จายจากกองทุนฯ คา
รักษาพยาบาลตกเปนภาระของผูปวยเองหรือคูกรณีรอยละ 42 คางชําระและเปนหนี้ของโรงพยาบาลรอยละ 40 และเบิก
จากสวัสดิการอื่นๆ เชน ประกันสังคมรอยละ 10 สวัสดิการขาราชการรอยละ 4 รถจักรยานยนตมีความเสี่ยงสูงมากในการ
กออุบัติเหตุ คารักษาพยาบาลคอนขางสูงกวารอยละ 70 ของรถจักรยานยนตไมตอทะเบียนรถประจําป รวมทั้งไมมีประกัน
การที่กรมการประกันภัย ทําหนาที่ 2 บทบาท ไดแกผูกํากับตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ (regulator) และบริหารกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยจากรถ อยูในฐานะผูรับประกันภัย (insurer) จึงมีความขัดแยงในบทบาทหนาที่ และผลประโยชนทับซอน
(conflict of interest) ไมสามารถทําหนาที่คุมครองผูบริโภคไดอยางแทจริง
สุพลและคณะ 2544 รายงานวา บริษัทกลางมีการเบิกจายสินไหมทดแทนรวดเร็วกวาบริษัทประกันวินาศภัย และเนื่องจาก
สวนแบงตลาดของบริษัทกลางยังเล็ก ทําใหไมสามารถแกไขปญหาหลักของการดําเนินการตาม พ.ร.บ.นี้ได
รูปแบบและเงื่อนไขของการจายสินไหมทดแทนเชนนี้ ยอมกอใหเกิดแรงจูงใจทางการเงินการคลังที่แตกตางกัน ไปยังบริษัท
ประกันภัย และสถานพยาบาล ดังนี้
• บริษัทประกันภัยซึ่งมีเปาหมายกําไรสูงสุด ยอมจะขยายสวนแบงตลาดใหมากที่สุด เพี่อใหมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
สูงสุดโดยการมีตัวแทนขยายไปยังระดับอําเภอทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็พยายามจํากัดรายจายสินไหมทดแทน
ไมวาจะเปนกรณีคาเสียหายเบื้องตน หรือในสวนเกินคาเสียหายเบื้องตน หรือชะลอเวลาในการจายสินไหมทดแทนให
นานที่สุด
• เมื่อการจายเปนไปตามรายการรักษาพยาบาล สถานพยาบาลเอกชนที่มุงกําไร หรือสถานพยาบาลของรัฐที่ตองหาเงิน
นอกงบประมาณมาบริหารโรงพยาบาล เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ มีแนวโนมที่จะคิดคารักษาพยาบาลสูงสุด
เทาที่จะกระทําได เชน กรณีบาดเจ็บเล็กนอย เปนแผลถลอก ก็เบิกในขั้นสูงมากๆ หรือ คิดรายการที่ไมไดใหบริการจริง
เปนตน ขอมูลเชิงประจักษบงชี้ถึงพฤติกรรมนี้อยางชัดเจน กรณีการประกันสุขภาพในภาคสมัครใจ

วัตถุประสงค
1. ประมาณการรายจายทั้งหมดทั่วประเทศเพื่อการรักษาพยาบาลสําหรับผูปวย อุบัติเหตุจราจร กรณีผูปวยนอก
ผูปวยใน ทุพพลภาพ และการเสียชีวิต สําหรับผูประสบภัยจากรถทุกคน (ไมวาจะเปนผูประสบภัยจากรถที่มีและไมมี
ประกันก็ตาม)
2. วิเคราะหแหลงการคลังเพื่อการคุมครองผูประสบภัยจากรถทุกคน จากภาษีน้ํามัน
3. เสนอทางเลือกเพื่อการคุมครองผูประสบภัยจากรถทุกคนภายใตบริบทหลักประกันสุขภาพถวนหนา

วิธีการศึกษา
การประมาณการรายจายเพื่อการรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกและผูปวยในอุบัติเหตุจราจร อาศัย หลักการทั่วไป คือ
ปริมาณผูปวยนอกหรือผูปวยใน คูณดวย ตนทุนการใหบริการตอครั้งผูปวยนอกและตอรายผูปวยใน (PQ approach, P
3

หมายถึง ตนทุน และ Q หมายถึงปริมาณผูปวย) ขอมูลดานตนทุน อาศัยขอมูลทุติยภูมิตางๆ ที่มีอยู และการปรับตัวเลขให
เปนราคาปจจุบัน สวนขอมูลดานปริมาณผูปวย เนื่องจากฐานขอมูลผูปวยนอกและผูปวยในอุบัติเหตุจราจรไมสมบูรณ
เนื่องจากรายงานปกติของกระทรวงสาธารณสุข ไมไดครอบคลุมสถานพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
เอกชน จึงใชประมาณการจากขอมูลระบาดวิทยาตางๆ รวมทั้ง ความเห็นของผูเชี่ยวชาญประกอบ ในกรณีที่ไมมีขอมูล
เพียงพอ
วิเ คราะหมูลค า การบริ โ ภคน้ํา มัน ของครัว เรือ นจํา แนกตามประเภทน้ํา มัน การจายเงิน ค า เบี้ยประกัน ภัย ตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ วิเคราะหและจําแนกตามเดไซลของรายไดครัวเรือน (income deciles) การศึกษานี้ ใช
ฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2545 ซึ่งสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
ทําการปรับมูลคาการบริโภคน้ํามันจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ใหเปนปริมาณน้ํามัน (ลิตร) ดวย
ราคาน้ํามันในตลาด ปรับปริมาณการบริโภคน้ํามัน (ลิตร) ที่คํานวณไดจากครัวเรือน ใหเทากับปริมาณการใชน้ํามัน
ทั้งหมดในประเทศไทย ที่สืบคนไดจากเวบไซดของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานงานแหงชาติ เมื่อ เดือน
กรกฎาคม 25461 เปนปริมาณการบริโภคน้ํามันป 2544

1

www.nepo.go.th retrieved on July 2003.
4

ผลการศึกษา
ผูวิจัยรายงานการศึกษาเปน 3 ตอน ตอนที่ 4 เปนบทสรุป

ตอนที่ 1 ความตองการทรัพยากรในการคุมครองผูประสบภัยทั้งหมด
การประมาณการคาใชจายรักษาพยาบาลและคาสินไหมทดแทนของผูประสบภัยจากรถ เปนรายจายสําหรับผูประสบภัย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนผูประสบภัยที่เกิดจากรถที่มี และที่ไมมีประกันฯ ที่เรียกเก็บ และไมเรียกเก็บจากบริษัท
ประกันวินาศภัย (total coverage) กําหนดคาใชจายออกเปน 5 สวนคือ
1. คารักษาพยาบาลผูปวยนอก จากอุบัติเหตุการจราจร (OP--TA)
2. คารักษาพยาบาลผูปวนใน จากอุบัติเหตุการจราจร (IP--TA)
3. คาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
4. คาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพ
5. คาใชจายสําหรับบริการผูประสบภัยจากรถกอนสงโรงพยาบาล (pre hospital care)
เนื่องจาก ขอมูลสถิติผูปวยอุบัติเหตุจราจรในระดับประเทศ มีปญหาความคลอบคลุม ในการประมาณรายจายกรณีผูปวย
นอก และผู ปว ยใน ต อ งใชป ระมาณการจากจํ า นวนผูป ว ยจากอุบั ติเ หตุก ารจราจรในแต ล ะป
และต น ทุน ในการ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถ (PQ Approach)
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1.1 ขอมูลพื้นฐานเพื่อการประมาณการ
ตาราง 1 ขอมูลพื้นฐานประกอบการประมาณการ
1.

จํานวนผูปวยมารับการรักษาจากหองฉุกเฉิน (ER) ที่สถานพยาบาลตางๆ

12 ลานครั้งตอป2

2.

ในจํานวนนี้มีผูปวยบาดเจ็บ (injury)

40 %

3.

ในจํานวนผูปวยบาดเจ็บมีสัดสวนจากอุบัติเหตุการจราจร

24.7%

4.

ประมาณการผูปวยจากอุบัติเหตุการจราจร (Traffic Accident)

12 * 0.40 * 0.247 = 1.2 ลานครั้ง 3

5.

ในผูปวยอุบัติเหตุการจราจรมีสัดสวนผูปวยนอกและผูปวยใน

75/254

6.

ผูปวยนอกจากอุบัติเหตุการจราจร (OPD TA) เทากับ

1.2 * 0.75 = 0.9 ลานครั้ง

7.

ผูปวยในจากอุบัติเหตุการจราจร (IP TA) เทากับ

1.2 * 0.25 = 0.3 ลานผูปวยใน

ตาราง 1 แสดงขอมูลพื้นฐานสําหรับประกอบการคํานวณความตองการงบประมาณในการคุมครอง ผูประสบภัยจากรถทุก
คน เนื่ อ งจากข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรไม ส มบู ร ณ ขาดข อ มู ล จากภาครั ฐ นอกกระทรวงสาธารณสุ ข และข อ มู ล จาก
สถานพยาบาลภาคเอกชน (โรงพยาบาล และคลินิก) จึงมีความจําเปนตองประมาณการจาก ผูเชี่ยวชาญในวงการนี้
1.2 ประมาณคารักษาพยาบาลผูปวยนอกอุบัติเหตุจราจร (OP--TA)
การประมาณคารักษาพยาบาลทั่วประเทศ ของผูปวยนอกอุบัติเหตุจราจร คํานวณจากคารักษาพยาบาลเฉลี่ย OP--TA
และจํานวนครั้ง ของผูปวย OP—TA ทั่วประเทศ
เนื่องจากไมมีการศึกษาตนทุนของการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุจราจร ผูวิจัยประมาณคารักษาพยาบาลตอครั้ง OPTA โดยมีสมมติฐานวา คาใชจายของผูปวย OP—TA เปน 1.5 เทาของผูปวยฉุกเฉินรวมทุกประเภท (ผูปวย ER)
จากนั้น หาคาเฉลี่ย OP--TA ตอ OPD รวมทุกประเภท ของโรงพยาบาลตาง ๆ ที่เคยมีการศึกษาตนทุนการรักษาพยาบาล
เฉลี่ยตอครั้งผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินในโรงพยาบาล พบวาโดยรวม OP--TA มีคาเปน 2.21 เทาของ OPD รวมทุก
ประเภท (ตาราง 2)
2

ประมาณโดยนพ.สมชาย กาญจนสุต ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
เปรียบเทียบกับการศึกษาของนพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล 2538 อุบัติเหตุจราจรในจังหวัดหนองคาย โดยรวบรวมขอมูลโรงพยาบาลทุกแหงใน
จังหวัดหนองคายระหวาง มิย. 2537- พค. 2538 พบวา มีผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกประเภท 3,677.8 ตอแสนประชากร และผูปวยอุบัติเหตุ
การจราจรเปน 43.3 ของผูปวยอุบัติเหตุทุกประเภท ถาคิดประชากรที่ 62 ลานคน จะมีผูปวยอุบัติเหตุจราจรเทากับ 62* 3,677.8*10*0.40=
0.912 ลานผูบาดเจ็บ
4
ขอมูลจากการเก็บขอมูลอุบัติเหตุการจราจรทางบกชวงสงกรานต (http://www.trauma.or.th/narenthorn_center/summery.htm access
19/8/03 ) พบวาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตองรับเขาเปนผูปวยในประมาณ 25% ในขณะที่ขอมูลจากกองระบาดวิทยาเก็บขอมูลจาก
โรงพยาบาลขนาดใหญ 15 แหงในป 2541 พบวาโดยเฉลี่ย 14% ของผูปวยอุบัติเหตุจราจรที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครไดรับการดูแลรักษาแบบผูปวยใน ในขณะที่ สัดสวนนี้เปน 46% ในกรณีโรงพยาบาลนอกเขตกรุงเทพมหานคร
3
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ตาราง 2 ตนทุนเฉลี่ยผูปวยนอกทุกประเภท (OPD) ผูปวยฉุกเฉินทุกประเภท (ER) ผูปวยนอกอุบัติเหตุจราจร (OP--TA)
ของโรงพยาบาลตางๆ
ปที่ศึกษา

โรงพยาบาล

ตนทุนผูปวย นอก ตนทุนผูปวยนอก ตนทุน OP— ratio OP--TA
ทั่วไป
ER
TA*
to OPD

2539

รพ.ชลบุรี (ขวัญใจ 2539)

125

209

313

2.50

2539

รพ.ขอนแกน

236

268

402

1.70

2540

รพ.ขอนแกน

242

304

456

1.89

2541

รพ.ตรัง (กัญจนา 2542)

206

198

296

1.44

2541

รพ.ขอนแกน

286

286

429

1.50

2542

รพ.บางบอ (ธนดิตถ 2543)

133

363

544

4.10

2542

รพ.ขอนแกน

258

299

449

1.74

2543

รพ.หาดใหญ

220

415

623

2.82

2543

รพ.มหาราชนครราชสีมา

450

653

980

2.18

un-weighted average

Note:

2.21

*กําหนดใหตนทุนตอครั้งของ OP—TA เทากับ 1.5 เทาของตอทุนตอครั้งผูปวยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER

อางอิงการคํานวณอัตราคารักษาพยาบาลเหมาจายรายหัวประชากร ป 2546 ของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ ที่คํานวณจาก ตนทุนผูปวยนอกของสถานพยาบาลทุกระดับอยูที่ 185.55 บาทตอครั้ง5 ถาคา
รักษาพยาบาลผูปวยนอกอุบัติเหตุการจราจร เปน 2.21 เทาของผูปวยนอกรวมทุกประเภท (OPD) ดังนั้นบนฐานเดียวกัน
กับการคํานวณอัตราเหมาจายรายหัวประชากร ป 2546 พบวา คารักษาพยาบาล OP--TA อยูที่ 410 บาทตอครั้ง6 และ
คารักษาพยาบาล OP--TA เทากับ 0.9 ลานครั้งผูปวยนอกคูณดวยตนทุน 410 บาทตอครั้งผูปวยนอก เทากับ 369 ลาน
บาททั้งประเทศ
1.3 ประมาณคารักษาพยาบาลผูปวยในอุบัติเหตุจราจร (IP--TA)
คํานวณจากขอมูล DRG ผูปวยในอุบัติเหตุจราจร จํานวน 149,628 admissions (ขอมูลจาก นพ. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย
ป 2545) ในโรงพยาบาลขนาดตางๆ ทั้ง 5 ระดับ พบวาตนทุนเฉลี่ย 15,061 บาทตอรายผูปวยใน (ตาราง 3) คา
รักษาพยาบาลผูปวยในอุบัติเหตุจราจร (IP--TA) เทากับ 0.3 ลานราย คูณดวยตนทุน 15,061 บาทตอราย เทากับ 4,518.3
ลานบาททั่วประเทศ
5

capitation of OPD = 525 Baht per capita From Health and Welfare survey 2001 found that illness rate of general population is
4.10 time per person per year of which 69% need institutional care or 2.83 times per person per year. Therefore the capitation
was calculated at 185.55 Baht per OPD visit.
6
กรรณิกา อินทรปรา 2539 ตนทุนผูปวยศัลยกรรม และ ศัลยกรรมกระดูกและขอเทากับ 348 และ 424 บาทตอครั้งผูปวยนอกตามลําดับ
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ตาราง 3 ตนทุนผูปวยในอุบัติเหตุจราจร (IP—TA) สถานพยาบาลระดับตางๆ ในป 2545*
ระดับ
โรงพยาบาล

จํานวนราย

คาเฉลี่ย relative weight
ตอรายผูปวยใน

ตนทุนบาท
ตอ RW

ตนทุนตอรายผูปวยใน
อุบัติเหตุจราจร

1

44,875

0.607

10,000

6,070

2

55,173

1.025

10,000

10,245

3

48,337

1.304

14,000

18,259

4

617

1.062

10,000

10,625

5

626

1.882

16,000

30,106

ทุกระดับ

149,628

0.993

15,061

ที่มา: คํานวนจากขอมูลของ นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

เมื่อเปรียบเทียบกับคารักษาฯ ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บในกรณีผูปวยในอุบัติเหตุจราจร จากการศึกษาของ วรรณภา สุมิ
รัตนะ 2539 พบวาคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอรายผูปวยใน (charge) ของผูปวย 300 รายในโรงพยาบาลสามแหงเทากับ
18,768.9 บาท (ตนทุนของผูปวยในอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, เลิดสิน, และราชวิถี เทากับ 25,704,
15,893, และ 14,501 บาทตอราย ตามลําดับ) และเมื่อปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคดานสุขภาพ (Consumer Price Index
– Medical care) จากตนทุนป 2539 เปนป 2545 จะเทากับเฉลี่ย 22,884 บาทตอรายในป 2545 ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสาม
แหงนาจะเทียบเทากับโรงพยาบาลในระดับ 3 ในฐานขอมูลของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวโรงพยาบาล
กลุมนี้จ ะไดรับ การจายคืน สํา หรับ การดูแ ลผูป ว ยในอุบัติเ หตุจราจรเทา กับ 18,259 บาทตอราย ดัง นั้น คา รัก ษาที่
โรงพยาบาลเรียกเก็บโดยเฉลี่ยจะมีคาสูงกวาที่โรงพยาบาลไดรับ
การศึกษานี้ แตกตางจากผลการศึกษาของรุงนภา กระดังงา ซึ่งวิเคราะหตนทุนการใหบริการผูปวยในจากอุบัติเหตุจราจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ป 2541 พบวามีผูปวยในอุบัติเหตุจราจร 186 ราย มีวันนอนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 2,931 วัน วัน
นอนเฉลี่ยเทากับ 15.8 วันตอรายผูปวยใน ตนทุน (รวมคาลงทุนดวย) เทากับ 5,948.9 บาทตอวันนอน หรือเทากับ
93,742.3 บาทตอรายผูปวยใน ทั้งนี้ความแตกตางของคาใชจายนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะระดับของความรุนแรงของ
ผูปวยตางกันเนื่องจากระดับของสถานพยาบาลตางกัน ผูปวยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณนาจะมี case-mix severity
มากกวาผูปวยในฐานขอมูลของ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนดําเนินการตอรายผูปวยในของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปตางๆ พบวาคารักษาที่
โรงพยาบาลเรียกเก็บตอรายผูปวยในอุบัติเหตุจราจรสูงกวาตนทุนดําเนินการตอรายผูปวยในทั่วไป ซึ่งมีพิสัยตั้งแต 6,812
บาท7 (ภูษิต ประคองสาย และคณะ 2545) ถึง 6,847.7 บาท 8(สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2542) และ 7,124.7 บาท9(ศุภสิทธิ์
พรรณารุโนทัย และคณะ 2543)
7

median value

8

ตนทุนตอรายผูปวยในเทากับ 6,477 บาทในป 2542 ปรับดวยดัชนีผูบริโภคดานสุขภาพใหเปนคาในป 2545 เทากับ 6,847.7 บาท

8

1.4 ประมาณการสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
จากขอมูลกรมการประกันภัย พบวา มีการจายคาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตประมาณปละ 13,119 ราย10 และอัตราคา
สินไหมทดแทนเทากับ 80,000 บาทตอราย คิดเปนคาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตเทากับ 13,119 ราย คูณกับ 80,000
บาทตอราย เทากับ 1,050 ลานบาททั่วประเทศ
1.5 ประมาณการสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจราจร
เนื่องจากไมมีขอมูลจํานวนผูทุพพลภาพจากอุบัติเหตุการจราจร ผูสันทัดกรณี (key informants) แนะนําใหประมาณการ
จํานวนผูทุพพลภาพเปนรอยละ 10 ของผูเสียชีวิต ดังนั้น คาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพเทากับ 0.1 เทาของจํานวน
ผูเสียชีวิต 13,119 ราย คูณดวย 80,000 บาทตอราย เทากับ 105 ลานบาททั่วประเทศ
คาใชจายดําเนินการเพื่อการเคลื่อนยายและดูแลผูปวยกอนโรงพยาบาล (pre-hospital care) ซึ่งประมาณไวเทากับ 18
บาทตอประชากร 11 จะมีคาใชจาย pre-hospital care เทากับ 18 บาทตอหัวประชากร คูณดวย 62 ลานคน เทากับ 1,116
ลานบาททั่วประเทศ
รวมคาใชจายเพื่อดูแลผูปวยจากอุบัติเหตุการจราจร กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน คาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพ และ
กรณีเสียชีวิต สําหรับผูประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเทากับ 7,158 ลานบาท (ตาราง 4)

9

ตนทุนตอรายผูปวยในเทากับ 6,909 บาทในป 2543 ปรับดวยดัชนีผูบริโภคดานสุขภาพใหเปนคาในป 2545 เทากับ 7,124.7 บาท

10

ตัวเลขนี้ใกลเคียงกับขอมูลที่รายงานโดย กลุมควบคุมปองกันการบาดเจ็บและปญหาจากสุรา สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ซึ่ง
รายงานวาจํานวนตายดวยอุบัติเหตุจากการขนสงทางบก เทากับ 11,315 12,936 และ 12,722 ในป 2542 2543 และ 2544 ตามลําดับ
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9

สันต หัตถีรัตน ตนทุนสําหรับบริการกอนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care)

ตาราง 4 รายจาย 5 ประเภท รวม pre-hospital care ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ
ลานบาท

%

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกอุบัติเหตุการจราจร

369

5%

คารักษาพยาบาลผูปวยในอุบัติเหตุการจราจร

4,518

63%

คาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต

1,050

15%

คาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพ

105

1%

คาใชจาย pre-hospital care

1,116

16%

ประมาณคาใชจายทั้งหมดเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร

7,158

100%

ตอนที่ 2 แหลงการคลังจากภาษีน้ํามัน
การเก็บเบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้ แมจะเปนภาคบังคับ ยังมีปญหาการบังคับใช เพื่อใหรถทุกคันมีประกัน จํานวนรถที่
จดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก แตไมทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. มีจํานวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนตที่จด
ทะเบียนถึง 16 ลานคัน แตทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้ เพียงแค 6 ลานคันเทานั้น12 เมื่อการบังคับใชตาม พ.ร.บ. นี้มีปญหา
ในเชิงปฏิบัติ ผูวิจัยมีแนวคิดเก็บภาษีน้ํามันจากหัวจาย (pay at the pump) จากผูบริโภคน้ํามันโดยตรง
ผูบริโภคน้ํามันทุกคนมีหนาที่รวมจายเงินเขากองทุนนี้เพื่อการคุมครองผูประสบภัยจากรถทุกคนตาม พ.ร.บ.นี้ แนวคิดนี้มี
ความเปนไปไดทางการบริหารจัดการที่ไมยุงยาก สามารถเก็บรายไดเพื่อการคุมครองผูประสบภัยทุกคนทุกครั้งที่มีการซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิง มีประสบการณการจัดภาษีน้ํามันเฉพาะ (earmarked tax) ในตางประเทศ เชน ประเทศในแอฟริกาใต13
และสามารถบังคับใชไดเต็มรอย
ผูวิจัยคํานวณภาษีน้ํามันที่ตองจัดเก็บเพิ่มจากราคาขายปลีกในปจจุบัน เพื่อใหเพียงพอสําหรับคาใชจายรักษาพยาบาล
และคาสินไหมทดแทนภายใตพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํานวน 7,158 ลานบาท (ตาราง 4)
2.1 การบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน
ตาราง 5 แสดงมูลคา (บาท) การบริโภคน้ํามันของครัวเรือน ในป 2545 ครัวเรือนไทย รายงาน การบริโภคน้ํามันทั้งสิ้น
8,619.8 ลานบาทตอเดือน หรือ 103,437,606,151 ลานบาทตอป

12

สํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบจากรถ. รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ ครั้งที่
2/2546 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546.
13
Road Accident Fund Commission, The Republic of South Africa.
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ตาราง 5 มูลคาการบริโภคน้ํามันโดยครัวเรือน (บาทตอเดือน) ตามประเภทน้ํามันและเดไชลรายได, 2545
Income
decile

Octane 87

Octane 91, 92

Octane 95

Fast Diesel

Low Diesel

Total consumption Baht

1

6,205,371

230,343,470

15,540,782

38,703,724

5,079,149

295,872,496

2

8,984,543

270,431,051

22,239,585

55,666,534

853,353

358,175,065

3

10,412,563

286,233,798

35,475,687

70,472,308

2,768,900

405,363,255

4

9,050,888

321,702,169

49,557,891

93,894,982

4,447,255

478,653,187

5

16,009,992

345,413,680

67,018,738

117,071,964

4,789,677

550,304,050

6

13,609,147

348,422,317

88,138,625

177,139,878

3,547,186

630,857,153

7

8,923,479

345,295,523

89,557,516

269,508,753

1,587,311

714,872,583

8

11,628,166

451,951,794

155,607,973

412,013,421

4,531,064

1,035,732,418

9

15,457,639

486,835,323

251,457,259

526,616,520

4,193,567

1,284,560,308

10

23,892,680

933,367,155

1,263,947,297

636,594,042

7,608,823

2,865,409,998

Total

124,174,469

4,019,996,279

2,038,541,353

2,397,682,127

39,406,285

8,619,800,513

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2545 สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผูวิจัยคํานวณมูลคาการบริโภคน้ํามัน (บาท) ใหเปนปริมาณการบริโภคน้ํามัน (ลิตร) ของครัวเรือน โดยใชราคาจําหนาย
ปลีกในตลาดในป 2545 เปนตัวหาร ตาราง 6 แสดงปริมาณการบริโภคน้ํามัน คํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน 2545 พบวา ครัวเรือนไทยบริโภคน้ํามันทั้งปเทากับ 7,179.5 ลานลิตร
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานงานแหงชาติรายงานการบริโภคน้ํามันทั้งสิ้น ของประเทศไทย ในป 2544
เทากับ 22,090 ลานลิตร ผูวิจัยทําการปรับปริมาณการบริโภคน้ํามันของครัวเรือน 7,179.5 ลานลิตร ใหเทากับ 22,090
ลานลิตร ในป 2544 โดยใชสัดสวนการบริโภคเดิมของครัวเรือน
น้ํามันที่ใชมากไดแก น้ํามัน เบนซิน ออกเทน 91, ดีเซลหมุนเร็ว และเบนซินออกเทน 95 คิดเปนรอยละ 46, 30 และ 22
ของปริมาณการใชน้ํามันทั้งสิ้น 22,090 ลานลิตร (ตารางที่ 6)
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ตาราง 6 การบริโภคน้ํามันประเภทตางๆ ตามเดไซลของรายไดของครัวเรือน ลานลิตรตอป
เดไชลตามรายไดครัวเรือน

Octane
87

Octane
91

Octane
95

Fast
Diesel

Low
Diesel

ทุกประเภท

1 (กลุมครัวเรือนที่จนที่สุด)

5%

6%

1%

2%

13%

3%

2

7%

7%

1%

2%

2%

4%

3

8%

7%

2%

3%

7%

5%

4

7%

8%

2%

4%

11%

6%

5

13%

9%

3%

5%

12%

6%

6

11%

9%

4%

7%

9%

7%

7

7%

9%

4%

11%

4%

8%

8

9%

11%

8%

17%

11%

12%

9

12%

12%

12%

22%

11%

15%

10 (กลุมครัวเรือนที่รวยที่สุด)

19%

23%

62%

27%

19%

33%

รวม

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ปริมาณบริโภค ลานลิตรตอป

306

10,229

4,853

6,592

110

22,090

รอยละ

1%

46%

22%

30%

0%

100%

เมื่อพิจารณาประเภทการบริโภคน้ํามันพบวา ครัวเรือนที่มีรายไดสูงบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา
และยังพบวากวารอยละ 60 ของน้ํามันออกเทน 95 บริโภคโดยครัวเรือนที่รวยที่สุดของประเทศ (ภาพที่ 1)
Fig 1 Gasoline consumpiton pattern by income deciles

% by oil type
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Octane 95 (L/mo)
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ภาพที่ 1 แบบแผนการบริโภคน้ํามันออกเทน 91, 95 และดีเซลหมุนเร็ว ตามเดไซลของรายไดครัวเรือน

2.2 ภาษีน้ํามันที่เก็บเพิ่มเพี่อการ คุมครองผูประสบภัยจากรถทุกคน
คํานวณภาษีที่ตองทําการเก็บเพิ่มตอน้ํามันหนึ่งลิตร เทากับ รายจายสําหรับผูประสบภัยจากรถทุกคน ที่ประมาณการคือ
7,158 ลานบาท หารดวยปริมาณการบริโภคน้ํามันทั้งปของประเทศไทย 22,090 ลานลิตร พบวา ตองเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก
0.32 บาทตอลิตร (7,158 ลานบาท หารดวย 22,090 ลานลิตร = 0.32 บาทตอลิตร)
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ผูวิจัยกําหนด 5 ทางเลือกของการจัดเก็บภาษีน้ํามันตอลิตร โดยกําหนดให น้ํามันเบนซินออกเทน 95 มีอัตราภาษีสูงกวา
น้ํามันประเภทอื่นๆ เพื่อใหผูมีรายไดสูง รับภาระภาษีมากกวาผูมีรายไดนอย การที่ผูใชน้ํามันออกเทน 95 สวนใหญอยูใน
กลุมครัวเรือนที่รวยที่สุดของประเทศเปนกลุมที่มีความสามารถในการจายสูงที่สุด ตารางที่ 7 แสดงหาทางเลือก โดยทุก
ทางเลือกสามารถเก็บภาษีจากน้ํามันไดเพียงพอกับความตองการสําหรับผูประสบภัยจากรถทุกคนในประเทศ ทั้งสิ้น
7,158 ลานบาท โดยที่แบบแผนและปริมาณการบริโภคน้ํามันของประเทศไมเปลี่ยนแปลง จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนี้
ตาราง 7 ทางเลือกการจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากเดิม (บาทตอลิตร) จากน้ํามัน 2 กลุม
ทางเลือกที่

น้ํามันอื่นๆ ยกเวน ออกเทน 95

น้ํามันออกเทน 95

ความแตกตางระหวาง
ออกเทน 95 ตอ 91

1

0.32

0.32

1.0 เทา

2

0.29

0.44

1.5 เทา

3

0.26

0.55

2.1 เทา

4

0.23

0.67

3.0 เทา

5

0.19

0.78

4.0 เทา

ทางเลือกที่ 1 กําหนดใหเก็บภาษีน้ํามันทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 32 สตางค
ทางเลือกที่ 2 กําหนดให น้ํามันประเภทอื่นๆ ยกเวน ออกเทน 95 เก็บต่ํากวาลิตรละ 32 สตางคในทางเลือก 1 โดยเก็บ
เพียงรอยละ 90 ของ 32 สตางค กลาวคือ 29 สตางค เมื่อเปนเชนนั้น ตองจัดเก็บภาษีจากน้ํามันออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีก
ลิตรละ 44 สตางคเพื่อใหมีรายได 7,158 ลานบาทตอป
ทางเลือกที่ 3 กําหนดใหเก็บภาษีน้ํามันประเภทอื่นยกเวน ออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 26 สตางค หรือเทากับรอยละ
80 ของ 32 สตางคในทางเลือกที่ 1 และจะตองจัดเก็บภาษี จากน้ํามันออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 55 สตางคเพื่อใหมี
รายได 7,158 ลานบาทตอป
ทางเลือกที่ 4 กําหนดใหเก็บภาษีน้ํามันประเภทอื่นยกเวน ออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 23 สตางค หรือเทากับรอยละ
70 ของ 32 สตางคในทางเลือกที่ 1 และจะตองจัดเก็บภาษี จากน้ํามันออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 67 สตางคเพื่อใหมี
รายได 7,158 ลานบาทตอป
ทางเลือกที่ 5 กําหนดใหเก็บภาษีน้ํามันประเภทอื่นยกเวน ออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 19 สตางค หรือเทากับรอยละ
60 ของ 32 สตางคในทางเลือกที่ 1 และจะตองจัดเก็บภาษี จากน้ํามันออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 78 สตางคเพื่อใหมี
รายได 7,158 ลานบาทตอป
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เพื่อใหการวิเคราะหเขาใจงาย ขอกําหนดเหลานี้ ไมไดคํานึงถึงความยืดหยุน (การเปลี่ยนแปลง) ของราคาน้ํามันตอ
ปริมาณการบริโภค (price elasticity of demand for gasoline) ทั้งปริมาณ และประเภทของน้ํามันที่บริโภคโดยครัวเรือน
ไมวาจะเปนผูบริโภคในกลุมเดไซลใดก็ตาม

2.3 ภาระภาษีน้ํามันตามเดไซลของรายไดของครัวเรือน
ในทางเลือกที่ 1 ซึ่งจัดเก็บภาษีเพิ่มอีกลิตรละ 32 สตางค ไมวาน้ํามันประเภทใด เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับ รายจายเบี้ย
ประกัน ตามพ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งคํานวณจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ภาษีน้ํามันที่เพิ่มขึ้น 32 สตางคตอลิตรเมื่อคิดเปนรอยละของรายได พบวา การเก็บภาษีน้ํามันอัตราเดียว สําหรับน้ํามันทุก
ประเภท มีลักษณะถดถอย เนื่องจาก ครัวเรือนจนที่สุด รับภาระภาษีน้ํามันนี้รอยละ 0.41 ของรายไดครัวเรือน เทียบกับ
รอยละ 0.26 สําหรับครัวเรือนรวยที่สุด การจายเบี้ยประกันตาม พ.ร.บ.นี้ พบวา มีความถดถอยนอยกวาการเก็บภาษีน้ํามัน
อัตราเดียว โดยครัวเรือนจนที่สุดจายเบี้ยประกันรอยละ 0.3 ของรายได และครัวเรือนรวยที่สุด จายรอยละ 0.2 ของรายได
ดูตารางที่ 8 และภาพที่ 2
ตาราง 8 รอยละของรายไดครัวเรือนที่จายสําหรับภาษี 32 สตางคที่เก็บเพิ่ม และรายจายเบี้ยประกันตามพ.ร.บ.ปจจุบัน
ครัวเรือนตามกลุมเดไซล

ภาษีเพิ่มขึ้น 32 สตางค ตอลิตร
(% รายไดครัวเรือน)

รายจายเบี้ยประกัน พ.ร.บ.
(% ของรายไดครัวเรือน)

1 (กลุมครัวเรือนจนที่สุด)

0.41%

0.30%

2

0.33%

0.26%

3

0.30%

0.25%

4

0.30%

0.26%

5

0.28%

0.27%

6

0.26%

0.30%

7

0.25%

0.27%

8

0.28%

0.30%

9

0.26%

0.23%

10 (กลุมครัวเรือนรวยที่สุด)

0.26%

0.20%

รวมทุกเดไซล

0.27%

0.24%
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Fig 2 Additional gasoline tax, 0.32 Baht per liter and current
premium by household income deciles
0.63%
0.42%
0.21%
0.00%
1
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Total

income decile
Gasoline tax (% of HH income)

current TAP premium

ภาพที่ 2 รอยละของรายไดครัวเรือนที่จายสําหรับภาษี 32 สตางคที่เก็บเพิ่ม และรายจายเบี้ยประกันตามพ.ร.บ.ปจจุบัน

เมื่อใชแบบแผนการบริโภคน้ํามันของครัวเรือนเดไซลตางๆ ผูวิจัยวิเคราะหภาระภาษีน้ํามันเปนรอยละของรายไดครัวเรือน
ตามอัตราภาษีทั้งหาทางเลือก ผลแสดงในภาพที่ 3 การเก็บภาษีน้ํามันในอัตราที่เทากันทุกชนิด (ทางเลือกที่ 1) สงผลให
ครัวเรือนที่จนที่สุดตองรับภาระภาษีน้ํามันมากที่สุด (รอยละ 0.41 ของรายได) เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวา (รอย
ละ 0.26) ทางเลือกที่ 1 ถดถอยมากที่สุดใน 5 ทางเลือก เนื่องจากคนจนตองรับภาระภาษีน้ํามันเพื่อใชคารักษาพยาบาล
และคาสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.นี้สําหรับผูใชถนนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ
การปรับการจัดเก็บภาษีน้ํามันเพิ่มเติม สําหรับน้ํามันทุกประเภทยกเวนออกเทน 95 ใหต่ํากวา 32 สตางคตอลิตร เชน เปน
รอยละ 90, 80, 70 และ 60 ของอัตรา 32 สตางคตอลิตร และในทางกลับกัน ตองจัดเก็บภาษีตอลิตร เพิ่มขึ้นจากน้ํามัน
ออกเทน 95 สูงกวาน้ํามันชนิดอื่นๆ ดังปรากฎในทางเลือกที่ 2, 3, 4 และ 5 มีผลใหครัวเรือนจนสุด ตองรับภาระภาษีน้ํามัน
นอยลง ตามลําดับ และในทางกลับกันครัวเรือนรวยสุด ตองรับภาระตอภาษีน้ํามันสูงขึ้น ตามลําดับ
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Fig 3 HH income on additional tax per litre, five scenario and current premium
0.50%

% HH income

0.41%

current TAP premium
option 2

option 1
option 3
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option 5

0.40%
0.34%
0.30%

0.30%

0.26%
0.20%
1

2

3

4

5
6
income decile

7

8

9

10

ภาพที่ 3 ภาระภาษีน้ํามันที่เก็บเพิ่ม เทียบรายไดของครัวเรือน เปรียบเทียบ 5 ทางเลือกและเบี้ยประกันปจจุบัน

ผูวิจัยมีความเห็นวา ทางเลือกที่ 3 เก็บภาษีน้ํามันออกเทน 95 เพิ่มขึ้นอีก 55 สตางคตอลิตร สวนภาษีน้ํามันชนิดอื่นๆ
เทากับ 26 สตางคตอลิตร ภาษีน้ํามันที่เก็บเพิ่มตอลิตรจากออกเทน 95 คิดเปน 2.1 เทาของภาษีน้ํามันที่เก็บเพิ่มตอลิตร
สําหรับน้ํามันชนิดอื่นๆ นามีความเปนไปไดดานการยอมรับของสังคม
ในทางวิชาการนั้น ภาระของภาษีน้ํามันตอกลุมครัวเรือนที่จนที่สุด (รอยละ 0.34) และรวยที่สุด (รอยละ 0.30) ไมแตกตาง
กัน มากนั ก การเก็บภาษีน้ํ ามั นตองไมเปน ภาระสําหรับกลุมคนจนมากเกินไป ตองใหมีการรับภาระภาษีน้ํา มันอยา ง
ใกลเคียงกันมากที่สุดในกลุมรายไดตางๆ ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการยอมรับความแตกตางในอัตราภาษีน้ํามันออก
เทน 95 กับน้ํามันชนิดอื่นดวย ทางเลือกที่ 3 นี้มีความแตกตางกันเพียง 2.1 เทา อัตราภาษีก็ไมไดสูงมากนัก อัตรานี้ยังนอย
กวาการปรับคาน้ํามันขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลกในบางครั้ง
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ตอนที่ 3 ทางเลือกเชิงนโยบายและบทอภิปราย
เมื่อประเทศไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในปงบประมาณ 2545 โดยที่คนไทยทุกคนเขาถึงบริการไมวาเจ็บปวย
ธรรมดาหรือประสบภัยจากรถแลว พระราชบัญญัติฯ นี้ไมนาจะมีความจําเปนอีกตอไป จึงมีความจําเปนตองพิจารณา
ทางเลือกในการปฏิรูป เพื่อการคุมครองผูประสบภัยจากรถทุกคน ในบริบทหลักประกันสุขภพถวนหนาอยางเหมาะสม
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการประกันภัยภาคบังคับที่มีหลัก “ไมกําไร-ไมขาดทุน” ผลการดําเนินงานของบริษัทประกัน
วินาศภัย ตามรายงานของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ป 2545 พบวา คาสินไหมทดแทนที่จายใหแกผูประสบภัย
คิดเปนเพียงรอยละ 52 ของเบี้ยประกันรับสุทธิ คาบริหารจัดการในการเก็บเบี้ยประกันและการจายสินไหมทดแทนสูงมาก
ถึงรอยละ 41 (2,870 ลานบาท) ที่เหลือรอยละ 7 เปนกําไรของบริษัท ผลกําไรสะสมในพ.ศ.2542-2545 มีสูงถึง 3,300
ลานบาท (ตารางที่ 9) เมื่อวิเคราะหระบบประกันทั้งหมด เบี้ยประกันรับจาก พ.ร.บ. นี้ เปนรอยละ 4 เบี้ยประกันวินาศภัย
และเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดในประเทศไทยในป 2546 (ภาพที่ 4)
ตาราง 9 ผลประกอบการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535, ลานบาท
2542

2543

2544

2545

1. เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเปนรายได

6,465

6,779

7,111

7,003

2. คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป

3,283

2,944

3,314

3,674

51%

43%

47%

52%

2,329

2,450

3,194

2,870

36%

36%

45%

41%

852

1,385

603

459

รอยละของเบี้ยประกันรับ
3. คาใชจายตางๆในการบริหารจัดการ
รอยละของเบี้ยประกันรับ
4. กําไร
5. กําไรสะสม 4 ป 2542-2545
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3,300

โครงสรางรายรับการประกัน ภัย ทั่วประเทศไทย ป 2546

ประกันรถยนต
ภาคบังคับ
4%

ประกันชีวิต
66%
เบี้ยรับทั้งหมด 204,514 ลาน
บาท

ประกันรถยนต
ภาคสมัครใจ
16%

ประกันภัย อื่นๆ
14%

ภาพที่ 4 รายรับเบี้ยประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย ป 2546

หลักการสําคัญ ของการปฏิรูป คือ
1. การคุมครองประสบภัยทุกคน ไมวาผูประสบภัยนั้น เกิดจาก การกระทําใหรถ ที่มี หรือไมมีประกัน ตาม พ.ร.บ.
2. การบริหารจัดการระบบ ตองมีคาบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไมควรเกินรอยละ 10 ของเบี้ยประกัน
ทางเลือกการปฏิรูป ผูวิจัยเสนอ 3 ทางเลือกหลัก จําแนกตามแหลงเงินของการคุมครองผูประสบภัยจากรถ ดูรายละเอียด
ของ สาระสําคัญของการดําเนินการ ในตาราง 10
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ตาราง 10 ทางเลือกการปฏิรูป จําแนกตามแหลงเงินของการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
แหลงเงิน

สาระสําคัญของการดําเนินการ

ทางเลื อ กที่ ห นึ่ ง
เ บี้ ย ป ร ะ กั น ฯ จ า ก
เ จ า ข อ ง ร ถ ต า ม
พ.ร.บ.
o

อ นุ รั ก ษ นิ ย ม

o

ปรับลดเบี้ยประกันใหเหมาะสมกับ loss ratio เบี้ยประกันปจจุบันสามารถลดลงไดไมนอยกวา 35%

Conservativ

o

ปรับประสิทธิภาพของการบริหารเพื่อใหการคุมครอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คาใชจายการบริหารตองไม

o

ปรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของกองทุ น ทดแทนผู ป ระสบภั ย จากรถ ให ก รมประกั น ภั ย จ า ยสิ น ไหมทดแทนแก

e reform

เกิน 10%, อาจจะยังมีรายจายคาการตลาด แตถูกควบคุมทางออม จากคาใชจายการบริหาร
ผูประสบภัยที่เกิดจากรถที่ไมมีประกัน ใหเปนสิทธิของผูประสบภัยทุกคน

o

ป

ฏิ

รู

o

ขยายการครอบคลุม โดยการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และกวางขวาง

o

บรรลุการคลอบคลุมผูประสบภัยทุกคนไดยากมาก

ป

o

แกไขพ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ

เ ล็ ก น อ ย

o

จางใหบริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บเบี้ยประกัน, ตนทุนการบริหารจัดเก็บต่ํา มีประสิทธิภาพ

(Minor

o

เบี้ ย ประกั น ที่ จั ด เก็ บ ได ห ลั ง หั ก ค า ใช จ า ย ให ส ง สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (สปสช.)
ดําเนินการจายทดแทนผูประสบภัยทุกคน ไมวาจะเกิดโดยรถที่มี และไมมีประกัน

reform)
o

ใหสปสช. บริหารรายจายกรณีคารักษาพยาบาล สวนกรณีทุพลภาพ และตายอาจมอบหมายใหสํานักงาน
ประกันสังคมเปนผูดําเนินการโดยใหมีคาใชจายในการบริหารจัดการดวย

o

ป ฏิ รู ป ใ ห ญ

o

แกไขพ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ

(Major

o

มอบหมายใหกรมขนสงทางบก เปนผูจัดเก็บเบี้ยประกันพรอมกับการตอทะเบียนรถยนต โดยจัดสรรเบี้ย

o

ตนทุนการบริหารจัดเก็บต่ํา มีประสิทธิภาพ ไมมีรายจายคาการตลาด

o

เบี้ยประกันที่จัดเก็บไดหลังหักคาใชจาย ใหสงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดําเนินการจาย

o

ใหสปสช. บริหารรายจายกรณีคารักษาพยาบาล สวนกรณีทุพลภาพ และตายอาจมอบหมายใหสํานักงาน

reform)

ประกันฯ บางสวนใหเปนคาใชจายในการจัดเก็บ

ทดแทนผูประสบภัยทุกคน ไมวาจะเกิดโดยรถที่มี และไมมีประกัน
ประกันสังคมเปนผูดําเนินการโดยใหมีคาใชจายในการบริหารจัดการดวย
ทางเลื อ กที่ ส อ ง

o

ยกเลิก พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ

ใชภาษีทั่วไป

o

ขยายอัตราเหมาจายในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ใหครอบคลุมรายจายกรณีอุบัติภัยจากรถ

o

กรณีผูประสบภัยจากรถอยู ในสวั สดิการรักษาพยาบาลขาราชการ หรือ ประกันสัง คม ให ครอบคลุมใน
โครงการนั้นๆ ตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกันสังคมกําหนด

o

ทางเลือกนี้ ครอบคลุมผูประสบภัยทุกคน

ทางเลื อ กที่ ส าม

o

ยกเลิก พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ

ใ ช ภ า ษี น้ํ า มั น

o

เชื้อเพลิงเฉพาะ

ตน ทุ น การบริ หารจั ดเก็ บ เกื อ บจะเท า กั บศู น ย เนื่ อ งจากเป นการเก็บ ภาษี จาก หัว จ า ยน้ํา มั น เชื้อ เพลิ ง
โดยตรง เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไมมีคาการตลาด

o

เก็บภาษีน้ํามัน โดยเก็บจากน้ํามันออกเทน 95 สูงกวาน้ํามันชนิดอื่น (ออกเทน 91, ดีเซล) เพื่อการ
รักษาพยาบาล การตาย และทุพพลภาพ แกผูประสบภัยทุกคน

o

ภาษีที่เก็บไดนําสงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนผูดําเนินการจายทดแทนผูประสบภัยทุก
คน

o

ใหสปสช. บริหารรายจายกรณีคารักษาพยาบาล สวนกรณีทุพลภาพ และตายอาจมอบหมายใหสํานักงาน
ประกันสังคมเปนผูดําเนินการโดยใหมีคาใชจายในการบริหารจัดการดวย
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3.1 ทางเลือกที่หนึ่ง อาศัยแหลงเงินจากเบี้ยประกันฯจากเจาของรถ ตาม พ.ร.บ.
มี 3 ทางเลือกยอยไดแก
3.1.1 อนุรักษนิยม
ทางเลือกนี้ นาจะสามารถปรับลดเบี้ยประกันลงได แมวาจะมีแรงเสียดทานจากบริษัทประกันวินาศภัย และกรมการ
ประกันภัยก็ตาม เชื่อไดวา สาธารณชนจะสามารถตัดสินใจในเรื่องเบี้ย เมื่อไดรับทราบขอเท็จจริงตางๆ อยางถองแท แต
ทางเลือกนี้ ไมนาจะบรรลุหลักการของการคุมครองประสบภัยทุกคนได เนื่องจากขอจํากัดในการบังคับกฎหมาย ให
ครอบคลุมรถทุกคันได
3.1.2 ปฏิรูปเล็กนอย
ทางเลือกนี้ ตองแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ บริษัทประกันวินาศภัยมีหนาที่จัดเก็บเบี้ยประกัน และไดรับคาตอบแทนในการบริหาร
การจัดเก็บ เบี้ยประกันสุทธิที่ได สงมอบให สปสช. เปนผูบริหาร ในดานการจายเงินทดแทน และคารักษาพยาบาล ซึ่งเบี้ย
ประกันสุทธิที่ได เกือบจะเพียงพอสําหรับการจัดบริการรักษาพยาบาล การตาย และการทุพพลภาพ สําหรับผูประสบภัยทุก
คน สปสช. อาศัยกลไกที่มีอยูในการจายคารักษาพยาบาล และอาจจะขอความรวมมือใหสํานักงานประกันสังคม และ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด เปนผูบริหารการจายเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพและกรณีตาย ซึ่งสํานักงานประกันสังคม
มีประสบการณ คอนขางยาวนานอยูแลว
ทางเลือกนี้ สามารถบรรลุหลักการสําคัญ 2 ขอ คือ การคุมครองผูประสบภัยทุกคน และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
3.1.3 ปฏิรูปใหญ
ทางเลือกนี้ ตองแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในขณะที่ตอทะเบียนรถยนตประจําป ที่สํานักงานขนสงจังหวัด หรือหนวยงานของ
กรมขนสงทางบก เปนโอกาสที่ดีที่สุดในการจัดเก็บเบี้ยประกัน ดวยตนทุนการบริหารคอนขางต่ํา จัดสรรบางสวนของเบี้ย
ประกันใหกรมขนสงทางบกเปนคาบริหารการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันสุทธิ นําสงให สปสช. ดําเนินการจาย
สินไหมทดแทน และคารักษาพยาบาล ดังเชนทางเลือกที่ 2 ทางเลือกนี้ สามารถบรรลุหลักการสําคัญ 2 ขอ คือ การ
คุมครองผูประสบภัยทุกคน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3.2 ทางเลือกที่สอง ใชภาษีทั่วไป
ทางเลือกนี้ ตองทําการยกเลิก พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ หนวยงานประกันสุขภาพ 3 หนวยหลักไดแก สปสช.
สํา หรั บ โครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ,
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม และกรมบั ญ ชีก ลาง สํ า หรั บ สวั ส ดิ ก าร
20

รักษาพยาบาลขาราชการ ในหนาที่จัดทํางบประมาณ การรักษาพยาบาล ใหครอบคลุมผูประสบภัยจากรถทุกคน ที่เปน
สมาชิก ของโครงการนั้นๆ สวนการตาย และการทุพพลภาพ อาจจะใหเปนกลไกปกติของการฟองรอง ตามปกติ ในศาล
อาญา และศาลแพง หรือจัดใหมีงบประมาณ ภายใตความรับผิดชอบของ 3 องคกรนี้ เพื่อครอบคลุมสินไหมทดแทนกรณี
ตาย และกรณีทุพพลภาพ
ทางเลือกนี้ สามารถบรรลุหลักการสําคัญ 2 ขอ คือ การคุมครองผูประสบภัยทุกคน และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
3.3 ทางเลือกที่สาม ใชภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะ
ใหยกเลิก พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยเก็บจากภาษีน้ํามันเพิ่มเติม โดยเก็บจากน้ํามันออกเทน 95 สูงกวาน้ํามัน
ชนิดอื่น (ออกเทน 91, ดีเซล) กระทรวงการคลัง สงมอบภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นได ให สปสช. ดําเนินการจายคารักษาพยาบาล
และคาทดแทนกรณีตายและทุพพลภาพ โดยการ sub-contract ใหสํานักงานประกันสังคม
ทางเลือกนี้ สามารถบรรลุหลักการสําคัญ 2 ขอ คือ การคุมครองผูประสบภัยทุกคน และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ตนทุนการบริหารจัดเก็บ เกือบจะเทากับศูนย เนื่องจากเปนการเก็บภาษีจาก หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรง เปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไมมีคาการตลาด
ทางเลือกนี้ สามารถบรรลุหลักการสําคัญ 2 ขอ คือ การคุมครองผูประสบภัยทุกคน และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสูงสุด เนื่องจากอาศัยการจัดเก็บภาษีรถยนตประจําปอยูแลว การบังคับใชกฎหมายนาจะมีกวาระบบปจจุบัน
3.3.1 ความเปนไปได ของการปฏิรูป
วิกฤตน้ํามันในชวงครึ่งหลังของป 2547 สงผลให ราคาขายปลีกน้ํามันเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตาราง 11 แสดงการปรับราคา
ขายปลีก ณ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงราคา ระหวาง 1
มกราคม 2547 กับ 19 พฤศจิกายน 2547 นั้น เบนซิน 95 ปรับขึ้นรอยละ 23 และ 91 ปรับขึ้นรอยละ 24 ตามลําดับ การ
เก็บภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 32 สตางค โดยเฉลี่ย อาจจะเปนภาระแกผูบริโภคมาก นาจะมีความเปนไปไดทาง
การเมืองคอนขางต่ํา
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ตาราง 11 ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว 95 และ 91 ป 2547 ณ กรุงเทพมหานคร
เบนซิ น ไร ส าร
95

เบนซิ น ไร ส าร
91

การเปลี่ยนแปลงราคา 95

การเปลี่ยนแปลงราคา 91

01-Jan

17.29

16.49

08-Jan

17.79

16.99

2.9%

3.0%

10-Jan

16.99

16.19

-4.5%

-4.7%

07-May

17.59

16.79

3.5%

3.7%

08-Jun

18.19

17.39

3.4%

3.6%

18-Jun

18.79

17.99

3.3%

3.5%

29-Jul

19.39

18.59

3.2%

3.3%

06-Aug

19.99

19.19

3.1%

3.2%

11-Aug

20.59

19.79

3.0%

3.1%

17-Aug

21.19

20.39

2.9%

3.0%

24-Aug

21.79

20.99

2.8%

2.9%

20-Oct

22.39

21.59

2.8%

2.9%

04-Nov

21.99

21.19

-1.8%

-1.9%

12-Nov

21.59

20.79

-1.8%

-1.9%

19-Nov

21.19

20.39

-1.9%

-1.9%

ที่มา การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ตาราง 12 สรุปการบรรลุหลักการการปฏิรูป (score 0-5) และความเปนไปไดทางการเมืองของทางเลือกการปฏิรูป
แหลงเงิน

คาบริหาร

คุมครอง

จัดการ

ผู ป ระสบภั ย

ความชอบธรรม และความเปนไปไดทางการเมือง

ทุกคน
ไมปฏิรูป Status quo

5+

0

ไมมีความชอบธรรมในการคงไวซึ่งระบบที่คากําไรอยางขาดจริยธรรม บน
การบาดเจ็ บ การตาย และทุ พ พลภาพของผู ป ระสบภั ย ที่ ไ ม ไ ด รั บ การ
คุมครอง

ทางเลื อ กที่ ห นึ่ ง เบี้ ย
ประกันฯจากเจาของรถ
o

อ นุ รั ก ษ นิ ย ม

2+

1+

Conservative

4+ อนุรักษนิยมยอมเปนที่ยอมรับไดงาย แตไมนาจะมีความชอบธรรมมาก
นัก (2+)

reform
o

ป ฏิ รู ป เ ล็ ก น อ ย

1+

4+

(Minor reform)
o

ประกันวินาศภัยมากนัก?

ปฏิ รู ป ใหญ (Major

1+

4+

reform)
ทางเลือกที่สอง

5+ มีความชอบธรรมทางการเมืองสูง และไมมีแรงเสียดทานจากบริษัท
4+

มีความชอบธรรมทางการเมืองสูง และมีแรงเสียดทานจากบริษัท

ประกันวินาศภัยมาก
ใช

0

5+

ภาษีทั่วไป
ท า ง เ ลื อ ก ที่ ส า ม ใ ช

1+

มีความเปนไปไดนอย เนื่องจาก มีแหลงการคลังจากเบี้ยประกันอยู

แลวตามกฎหมาย ไมควรเปนภาระงบประมาณถามีแหลงเงินอยูแลว
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มีความเปนไปไดทางการเมืองนอย แมจะมีประสิทธิภาพมากในการ

ภ า ษี น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

บริ ห ารจั ด การ เนื่ อ งจากเป น ภาระแก ผู บ ริ โ ภคและผลสื บ เนื่ อ งต อ ราคา

เฉพาะ

สินคาและภาวะเงินเฟอ
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ตาราง 12 เปนการประเมินสถานการณโดยนักวิจัยเอง การไมปฏิรูป ไมนาจะมีความชอบธรรมทางการเมือง การที่บริษัทมี
กําไร อยางไมเหมาะสม บนความเจ็บปวย ทุพพลภาพ และการตายของผูประสบภัยจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับการคุมครอง
อยางสมศักดิ์ศรี ไมนาจะเปนที่ยอมรับได

ตอนที่ 4 บทสรุป
จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมตางๆ ผูวิจัยมีความเห็นดังนี้
1. การดําเนินการตาม พ.ร.บ. ตองอยูในบริบทของการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา โครงการประกันสุขภาพ 3
โครงการหลัก ไดแก หลักประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ได
อุดหนุน (cross subsidy) ผูประสบภัยจากรถ ทั้งที่เกิดจาก รถที่มีประกัน ตาม พ.ร.บ. (แตไมเบิก เนื่องจากความ
ยุงยาก ขั้นตอน และการตองมีหลักฐานบันทึกประจําวัน) และรถที่ไมมีประกันตาม พ.ร.บ. เนื่องจากกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยจากรถ ไมสามารถครอบคลุมกลุมนี้ไดอยางเหมาะสม
2. การดําเนินการ ตาม พ.ร.บ. มีรายจายดําเนินการสูงมาก โดยเฉพาะรายจายการตลาดเพื่อขยายจํานวนผูเอา
ประกันใหมากที่สุด ทั้งที่เปน พ.ร.บ. นี้เปนการประกันภาคบังคับ รายจายเพื่อการตลาดตองไมมี ซึ่งตางจากการ
ประกันภาคสมัครใจ
3. รายจายเพื่อการตลาดที่สามารถประหยัดไดหากมีการปฏิรูป จะเปนประโยชนในการใหการคุมครองผูประสบภัย
จากรถทุกคน ไมวาการรักษาพยาบาล การจายสินไหมทดแทนกรณีตาย และทุพพลภาพ เปนตน
4. การเปลี่ยนแหลงที่มาการคลังจาก เบี้ยประกันไป สูภาษีทั่วไป ไมนาจะเหมาะสม เนื่องจาก มีแหลงการคลังจาก
เบี้ยประกันอยูแลว การใชภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้น ไมนาจะมีความเปนไปไดมากนัก และนาจะขาดการยอมรับจาก
ประชาชน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตน้ํามัน ในตลาดโลก และ คงจะเปนปญหาเรื้อรังไปอีกนาน
5. ผูวิจัย เห็นวา ควรคงไวซึ่งแหลงที่มาของทรัพยากรเพื่อการคุมครองผูประสบภัยทุกคน จากเบี้ยประกัน แตมีการ
บริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 2 ประการคือ ลดรายจายเพื่อการบริหารลง โดยเฉพาะการตลาด และอาศัย
กลไกและหนวยงานที่มีอยู เชน การชําระภาษีรถยนตประจําป โดยกรมขนสงทางบก และสํานักงานขนสงจังหวัด
ทั่วประเทศ เปนผูเก็บเบี้ยประกัน และกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
6. รายรับจากเบี้ยประกันในปจจุบัน รวมทั้งการเพิ่มการบังคับใช พ.ร.บ. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะมีทรัพยากร
เพียงพอ สําหรับการคุมครองผูประสบภัยจากรถ ทุกคน
7. ดังนั้น ปฏิรูปใหญ (Major reform) ภายใตทางเลือกที่หนึ่งจึงนาจะเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ทางเลือกที่นาจะเปนไป
ไดถัดไป คือ การปฏิรูปเล็กนอย (minor reform) ภายใตทางเลือกที่หนึ่ง
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