
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย   

เนื่องจากการท างาน ปี  2556 – 2560 
 

   
 

ส านักงานกองทุนเงินทดแทน  ส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน 
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  สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  
                              ปี 2556 - 2560 

  
 

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนใน  
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
มีผลบังคับใช้ โดยให้มีกองทุนเงินทดแทนในส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพ่ือเป็นกองทุนจ่ายเงิน
ทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างต้องจ่ายเงินทดแทน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
สูญเสียอวัยวะ สูญหาย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างาน หรือจากโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเนื่องจากการท างาน และเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างาน ได้รับเงินทดแทนเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในขณะที่ขาดรายได้ประจ า โดยได้รับเต็มตามสิทธิ  
ที่กฎหมายก าหนดไว้ และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 ได้ขยายความคุ้มครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีผลท าให้ลูกจ้างมีหลักประกันที่ม่ันคง คุณภาพชีวิตของลูกจ้างอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น 

ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 มีจ านวนนายจ้าง และจ านวนลูกจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 
มีจ านวนนายจ้าง 347,581 ราย จ านวนลูกจ้าง 8,901,624 ราย และในปี 2560 จ านวนนายจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 
371,432 ราย จ านวนลูกจ้างเพ่ิมข้ึนเป็น 9,777,751 ราย  (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา)  

สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ปี 2556 – 2560 พบว่า จ านวน
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 มีลูกจ้างประสบอันตราย 
111,894 ราย และลดลงเป็น 86,278 ราย ในปี 2560 และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 68.00 ต่อปี รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ร้อยละ 
29.93 ต่อปี กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน ร้อยละ 1.39 ต่อปี กรณีตาย ร้อยละ 0.66 ต่อปี  และกรณีทุพพลภาพ 
ร้อยละ 0.02 ตามล าดับ 

อัตราการประสบอันตรายจากการท างาน ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย พบว่า ปี 2556 - 2560 มีแนวโน้ม
ลดลง คือ กรณีนับจ านวนการประสบอันตรายทุกความรุนแรง ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.44 ต่อปี  โดยปี 2556 
อัตราการประสบอันตรายเท่ากับ 12.57 รายต่อพันราย และลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8.82 รายต่อพันราย ในปี 2560 
กรณีร้ายแรง ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.03 ต่อปี โดยปี 2556 อัตราการประสบอันตรายเท่ากับ 3.95 ราย ต่อพันราย 
และลดลงอยู่ที่อัตรา 2.82 รายต่อพันราย ในปี 2560 

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง ปี 2556 - 2560 พบว่า ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในจังหวัด กรุงเทพมหานครมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 28.38 ต่อปี สาเหตุที่ท าให้ลูกจ้างประสบอันตราย
สูงสุด คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เฉลี่ยร้อยละ 23.42 ต่อปี สิ่งที่ท าให้ลูกจ้างประสบอันตราย สูงสุด 
คือ วัตถุหรือสิ่งของ เฉลี่ยร้อยละ 43.61 ต่อปี อวัยวะที่ลูกจ้างได้รับอันตรายสูงสุด คือ นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ เฉลี่ย
ร้อยละ 28.73 ต่อปี ผลของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างสูงสุด คือ บาดแผลลึก เฉลี่ยร้อยละ 41.72 
ต่อปี กลุ่มอายุของลูกจ้างที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 25 - 29 ปี เฉลี่ยร้อยละ 17.35 ต่อปี 
ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน มีการประสบอันตรายสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 21.99 ต่อปี 
ต าแหน่งหน้าที ่ที ่ม ีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ ผู ้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู ้ควบคุมเครื ่องจักร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ เฉลี่ยร้อยละ 30.52 ต่อปี และโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือ
เนื่องจากการท างานที่เกิดกับลูกจ้างสูงสุด คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ท างานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จ าเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างาน เฉลี่ยร้อยละ 2.19 ต่อปี 
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ปี 2560  ส านักงานประกันสังคมได้มีการปรับเปลี่ยนรหัสกิจการจาก 4 หลัก จ านวน 16 หมวด 
131 รหัส เป็น 5 หลัก  จ านวน 21 หมวดใหญ่ 1,091 รหัส ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย)  ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009)  โดยการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ปี 2556 – 2560 แบ่งได้ ดังนี้ 

(1) ปี 2556 - 2559  ประเภทกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงสุด คือ กิจการก่อสร้าง เฉลี่ยร้อยละ 
7.76 ต่อปี 

(2) ปี 2560  ประเภทกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงสุด คือ ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร ร้อยละ 10.11 
 

ขอบข่ายความคุ้มครอง 
1.  จ ำนวนนำยจ้ำง  

ปี 2556 - 2560 จ านวนนายจ้างเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556  มีจ านวนนายจ้าง  
347,581 ราย  และปี 2560  มีจ านวนนายจ้าง 371,432 ราย  คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.67  ต่อปี 

แผนภูมิที่  1  จ ำนวนนำยจ้ำง  ปี  2556 - 2560 

 
 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา 
 

2.  จ ำนวนลูกจ้ำง  

 ปี 2556 - 2560 จ านวนลูกจ้างเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556  มีจ านวนลูกจ้าง  
8,901,624 ราย  และปี 2560  มีจ านวนลูกจ้าง 9,777,751 ราย คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.38  ต่อปี 

แผนภูมิที่  2  จ ำนวนลูกจ้ำง  ปี  2551 - 2560 

 

 ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา  



 
 

การวินิจฉัยเงินทดแทน 
 ส านักงานกองทุนเงินทดแทน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างานของลูกจ้าง ปี 2556 - 2560  สรุปได้ดังนี้ 

1.  จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน    

ปี 2560  มีการวินิจฉัยเรื่องการประสบอันตรายทั้งหมด  จ านวน 86,278 ราย  ลดลงจาก   
ปี 2559 จ านวน 3,210 ราย หรือร้อยละ 3.59 

  แผนภูมิที่ 3 จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน ปี 2555 - 2560

 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนจ ำแนกตำมควำมรุนแรง ปี 2556 - 2560 

ปี 

ควำมรุนแรง 

        ตำย ทุพพลภำพ 
สูญเสียอวัยวะ

บำงส่วน 
หยุดงำนเกิน 3 วัน หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

   จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

(รำย) (รำย) (รำย) (รำย) (รำย) (รำย) 

2556 635 0.57 28 0.03 3,036 2.71 31,419 28.08 76,776 68.61 111,894 100.00 

2557 603 0.60 11 0.01 1,463 1.46 29,254 29.19 68,903 68.74 100,234 100.00 

2558 575 0.60 6 0.01 1,324 1.38 27,845 29.10 65,924 68.90 95,674 100.00 

2559 584 0.65 12 0.01 1,290 1.44 26,829 29.98 60,773 67.91 89,488 100.00 

2560 570 0.66 17 0.02 1,200 1.39 25,820 29.93 58,671 68.00 86,278 100.00 

เฉลี่ย 5 ป ี 593 0.61 15 0.02 1,663 1.72 28,233 29.19 66,209 68.46 96,714 100.00 

จากตารางที่ 1  ปี 2556 - 2560 จ านวนการประสบอันตรายเฉลี่ย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรง
กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน เฉลี่ยร้อยละ 68.46 ต่อปี รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน เฉลี่ยร้อยละ 29.19 
ต่อปี กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน เฉลี่ยร้อยละ 1.72 ต่อปี กรณีตาย เฉลี่ยร้อยละ 0.61 ต่อปี และกรณีทุพพล
ภาพ มีสัดส่วนน้อยที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 0.02 ต่อปี ของจ านวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างานทั้งหมด 
ตามล าดับ 

3 
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จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน  จ ำแนกตำมควำมรุนแรง ปี 2556 – 2560  
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2.  อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย    

 อัตราการประสบอันตรายจากการท างานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ค านวณได้จากจ านวนการ
ประสบอันตรายทั้งหมดใน 1 ปี หารด้วยจ านวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด ณ สิ้นปี  
คูณด้วย 1,000  
 การค านวณอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย  แบ่งเป็น 2  กรณ ี 

1.  นับจ านวนการประสบอันตรายทุกกรณีความรุนแรง (ตาย  ทุพพลภาพ  สูญเสียอวัยวะ  
บางส่วน  หยุดงานเกิน 3 วัน  หยุดงานไม่เกิน 3 วัน)   

2.  นับจ านวนการประสบอันตรายกรณีร้ายแรง  (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน 
หยุดงานเกิน 3 วัน)   
 ปี 2556 – 2560  อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย (รวมทุกกรณีความ
รุนแรง) มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.44 ต่อปี  โดยปี 2556  อัตราการประสบอันตราย เท่ากับ 12.57 ราย
ต่อพันราย  และลดลงอยู่ที่อัตรา 8.82 รายต่อพันราย ในปี 2560 
 ส าหรับอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย (กรณีร้ายแรง) มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน 
เฉลี่ยร้อยละ 8.03  ต่อปี   โดยปี 2556 อัตราการประสบอันตราย เท่ากับ 3.95 รายต่อพันราย และลดลง
อยู่ที่อัตรา 2.82 รายต่อพันราย ในปี 2560 
 

แผนภูมิที่ 9  อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย  ปี 2556 - 2560                     
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3.  ลักษณะกำรประสบอันตรำยของลูกจ้ำง จ ำแนกตำมประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

3.1  จังหวัด 

    พบว่า จังหวัดที่มีจ านวนลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับของปี 2556 – 2560 ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และปทุมธานี ตามล าดับ โดย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นจังหวัดที่มีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด โดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้างประสบอันตรายร้อยละ 28.38 ต่อปี 
ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 15.16 ต่อปี และจังหวัด
ชลบุรี ร้อยละ 6.47 ต่อปี ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 10  จังหวัดที่มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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3.2  สำเหตุที่ประสบอันตรำย   

  พบว่า  สาเหตุที่ท าให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุด 5 อันดับ
ของปี 2556 – 2560 คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เป็นสาเหตุหลักของการประสบอันตราย โดยเฉลี่ย 5 ปี  
มีลูกจ้างประสบอันตรายร้อยละ 23.42 ต่อปี ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ วัตถุหรือ
สิ่งของพังทลาย/หล่นทับ ร้อยละ 16.31 ต่อปี และวัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน ร้อยละ 13.94 ต่อปี 
ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 11  สำเหตุที่ท ำให้ลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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       3.3  สิ่งท่ีท ำให้ประสบอันตรำย   

  พบว่า  สิ่งที่ท าให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุด  5 อันดับ
ของปี 2556 – 2560 คือ วัตถุหรือสิ่งของ โดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้างประสบอันตราย ร้อยละ 43.61 ต่อปี 
ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ เครื่องจักร ร้อยละ 13.44 ต่อปี และเครื่องมือ ร้อยละ 
13.06 ต่อปี ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 12  สิ่งที่ท ำให้ลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560   
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 3.4  อวัยวะที่ได้รับอันตรำย   

  พบว่า  อวัยวะทีไ่ด้รับอันตรายที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน
สูงสุด 5 อันดับของปี 2556 - 2560  คือ นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ โดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้างประสบอันตรายร้อยละ 
28.73 ต่อปี ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ตา ร้อยละ 15.29 ต่อปี และบาดเจ็บหลายส่วน 
บาดเจ็บตามร่างกาย ร้อยละ 7.82 ต่อปี ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 13  อวัยวะท่ีลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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 3.5  ผลของกำรประสบอันตรำย   

  พบว่า  ผลของการประสบอันตรายที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างานสูงสุด 5 อันดับของปี 2556 – 2560 คือ บาดแผลลึก โดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.72 ต่อปี 
ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ข้อต่อเคล็ด และการอักเสบตึงตัวของกล้ามเนื้อ ร้อยละ 
17.72 ต่อปี และกระดูกหัก กระดูกแตก กระดูกร้าว ร้อยละ 11.63 ต่อปี ตามล าดับ 
   

แผนภูมิที่ 14  ผลของกำรประสบอันตรำยที่เกิดขึ้นกับลูกจ้ำงทีป่ระสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย 
เนื่องจำกกำรท ำงำนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2556 – 2560 
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 3.6  กลุ่มอำยุ   

  พบว่า กลุ่มอายุของลูกจ้างที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
สูงสุด 5 อันดับของปี 2556 – 2560 คือ กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีจ านวนการประสบอันตราย
สูงสุด  โดยเฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 17.35 ต่อปี ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 
30 - 34  ปี ร้อยละ 16.84 ต่อปีและกลุ่มอายุ 20 - 24 ปี  ร้อยละ 16.24 ต่อปี ตามล าดับ 
   

แผนภูมิที่ 15  กลุ่มอำยุทีลู่กจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน  
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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 3.7 ขนำดสถำนประกอบกำร   

 พบว่า ขนาดสถานประกอบการที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างานสูงสุด 5 อันดับของปี 2556 - 2560 คือ ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน เป็น
ขนาดสถานประกอบการที่มีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด โดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.99 ต่อปี ของ
จ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ขนาดสถานประกอบการ 201 - 500 คน ร้อยละ 15.77 ต่อปี 
และขนาดสถานประกอบการ 21 - 50 คน ร้อยละ 12.68 ต่อปี ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 16  ขนำดสถำนประกอบกำรที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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 3.8  ต ำแหน่งหน้ำที่   
  พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
สูงสุด 5 อันดับของปี 2556 – 2560 คือ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ เป็นต าแหน่งที่มีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด โดยเฉลี่ย 5 ปี  ร้อยละ 30.52 ต่อปี 
ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ร้อยละ 
27.03 ต่อปี และต าแหน่งอาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อยละ 23.34 ต่อปี ตามล าดับ   
 

แผนภูมิที่ 17  ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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 3.9  ประเภทกิจกำร   
  พบว่า ประเภทกิจการที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุด 
5 อันดับของปี 2556 – 2559 คือ ประเภทกิจการก่อสร้าง เป็นประเภทกิจการที่มีจ านวนการประสบอันตราย
สูงสุด โดยเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 8.12 ต่อปี ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ประเภทกิจการ
การผลิตเครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ ร้อยละ 6.20 ต่อปี และประเภทกิจการการค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะฯ 
ร้อยละ 5.49 ต่อปี ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 18  ประเภทกิจกำรที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2559 

 
ปี 2560 ประเภทกิจการที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน

สูงสุด คือ ประเภทกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นประเภทกิจการที่มีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด 
ร้อยละ 10.11 ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ประเภทกิจการการผลิตโลหะประดิษฐ์ 
ร้อยละ 8.98 และประเภทกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์) ร้อยละ 7.16 ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 19  ประเภทกิจกำรที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2560 
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3.10  โรคที่เกิดขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำนหรือเนื่องจำกกำรท ำงำน  

พบว่า โรคท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานที่มีจ านวนการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุด 5 อันดับของปี 2556 – 2560  คือ  โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง
กระดูกท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการท างานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จ าเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อม
การท างาน เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างานสูงสุด โดยเฉลี่ย 5 ปี 
ร้อยละ 2.19 ต่อปี  ของจ านวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ท างาน ร้อยละ 0.40 ต่อปี  และโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี  ร้อยละ 0.04  ต่อปี ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 20  โรคที่เกิดขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำนหรือเนื่องจำกกำรท ำงำน 

สูงสุด 5 อันดับแรก  ปี 2556 – 2560 
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ตำรำงท่ี 2  สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน จ ำแนกตำมควำมรุนแรงและ 
 โรคที่เกิดขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำนหรือเนื่องจำกกำรท ำงำน ปี 2556 – 2560 

โรคท่ีเกิดขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำน 

ควำมรุนแรง 

ตำย 
ทุพพล 
ภำพ 

สูญเสีย 
อวัยวะ 
บำงส่วน 

หยุดงำน 
เกิน 3 วัน 

หยุดงำน 
ไม่เกิน 3 วัน 

รวม 

1.  โรคท่ีเกิดขึ้นจำกสำรเคม ี       
     -  โรคที่เกิดขึ้นจากตะกั่ว หรอืสารประกอบของตะกั่ว  -   -   -   3   190   193  
     -  โรคที่เกิดขึ้นจากคลอรีน  หรือสารประกอบของคลอรีน  -   -   -   -   1   1  
     -  โรคที่เกิดขึ้นจากแอมโมเนีย  -   -   -   -   1   1  
     -  โรคที่เกิดขึ้นจากอนุพันธ์ไนโตรและอะมิโนของเบนซีน  -   -   -   -   1   1  
2.  โรคท่ีเกิดขึ้นจำกสำเหตุทำงกำยภำพ       
     -  โรคหูตึงจากเสียง  -   -   43   6   40   89  
     -  โรคจากความสั่นสะเทือน  -   -   -   -   1   1  
     -  โรคจากรังสีความร้อน  -   -   -   -   1   1  
     -  โรคจากแสงอัลตราไวโอเลต  -   -   -   -   30  30  
     -  โรคจากแสงหรือคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า  -   -   -   -   1   1  
     -  โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพอื่น  -   -   -   -   2   2  
        ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามสีาเหตุเนื่องจากการท างาน       
3.  โรคจำกสำเหตุทำงชีวภำพ  -   -   -   9   12   21  
4.  โรคระบบหำยใจที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรท ำงำน       
     -  โรคกลุ่มนิวโมโคนโิอสสิส 1   -   14   1   14   30  
     -  โรคปอดจากโลหะหนัก  -   -   4   -   1   5  
     -  โรคบิสสโินสสิ  1   -   -   -   1   2  
     -  โรคซิเดโรสิส  -   -   1   -   -   1  
     -  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  1   -   1   -   -   2  
     -  โรคทางเดินหายใจส่วนบนเกิดจาก  -   -   -   -   4   4  
        สารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ท างาน         
     -  โรคระบบหายใจอื่น ซึง่พิสจูน์ได้ว่ามสีาเหตเุนื่องจากการท างาน  -   -   -  -   1   1  
5.  โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรท ำงำน       
     -  โรคผิวหนังที่เกิดจากสาเหตทุางกายภาพ เคมี หรือ  -   -   1   70   1,507   1,578  
        ชีวภาพอ่ืน ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามสีาเหตุเนื่องจากการท างาน       
     -  โรคด่างขาวจากการท างาน  -   -   -   -   1   1  
     -  โรคผิวหนังอื่น ซึ่งพิสูน์ได้วา่มีสาเหตุเนื่องจากการท างาน  -   -   -  18   343   361 
6.  โรคระบบกล้ำมเนื้อและโครงสร้ำงกระดูกที่เกิดขึ้น  -   -   7   1,803  8,792  10,602  
     เนื่องจำกกำรท ำงำนหรือสำเหตุจำกลักษณะงำนที ่       
     จ ำเพำะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมกำรท ำงำน       
7.  โรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรท ำงำน  -   -   -   -   1   1  
8.  โรคอื่น ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่ำเกิดขึ้นตำมลกัษณะ  -   -   -   4   8   12  
     หรือสภำพของงำนหรือเนื่องจำกกำรท ำงำน       

รวมท้ังหมด  3   -   71   1,914   10,953  12,941  
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ตำรำงท่ี 3   สรุปจ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนสูงสุดอันดับแรก  
ปี 2556 – 2560 

 

จ ำแนกตำมประเด็น ป ี2556 ป ี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.  จังหวัดที่มีการประสบ 
     อันตราย 

กรุงเทพมหานคร 
 

32,582 28,601 27,500 24,978 23,575 

(29.12%) (28.53%) (28.74%) (27.91%) (27.37%) 

2.  สาเหตุที่ประสบอันตราย 
 

วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/   
ทิ่มแทง 

25,776 23,211 22,329 21,252 20,660 

(23.04%) (23.16%) (23.34%) (23.75%) (23.95%) 

3.  สิ่งที่ท าให้ประสบอันตราย 
 

วัตถุหรือสิ่งของ 
 

50,807 44,116 41,101 38,162 36,702 

(45.41%) (44.01%) (42.96%) (42.64%) (42.54%) 

4.  อวัยวะของลูกจ้าง     
     ที่มีการประสบอันตราย 

นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ 
 

31,513 28,333 27,227 26,059 25,793 

(28.16%) (28.27%) (28.46%) (29.12%) (29.90%) 

5.  ผลของการประสบอันตราย     
 

บาดแผลลึก 
 

46,683 41,438 39,883 37,609 36,108 

(41.72%) (41.34%) (41.69%) (42.03%) (41.85%) 

6.  กลุ่มอายุของลูกจ้างที่ม ี  
    การประสบอันตราย 

กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี 
 

19477 17154 16424 15495 15362 

(17.41%) (17.11%) (17.17%) (17.32%) (17.81%) 

7.  ขนาดสถานประกอบการ 
     ที่มีการประสบอันตราย 

ขนาดมากกว่า 1,000  คน 
 

21,523 21,022 22,597 21,126 20,054 
(19.24%) (20.97%) (23.62%) (23.61%) (23.24%) 

8.  ต าแหน่งหน้าที่ท่ีม ี
     การประสบอันตราย 
 

ผู้ปฎิบัติงานในโรงงาน          
ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

36,081 31,050 27,093 22,847 25,523 

(32.25%) (30.98%) (28.32%) (31.12%) (29.58%) 

9.  ประเภทกิจการที่ม ี
     การประสบอันตราย 

- รหัสประเภทกิจการ         
  1301  การก่อสร้าง 

8,458 8,462 8,218 7,129 - 

(7.56%) (8.44%) (8.59%) (7.97%)  

 - การผลติผลิตภณัฑ์อาหาร 
 

- - - - 8,719 

     (10.11%) 
10. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะ 
       หรือสภาพของงาน 
 
 
 
 

โรคระบบกล้ามเนื้อและ
โครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการท างานหรือ
สาเหตุจากลักษณะงานท่ี
จ าเพาะหรือมีปัจจัยเสีย่งสูงใน
สิ่งแวดล้อมการท างาน 

3,146 2,064 2,005 1,833 1,554 

(2.81%) (2.06%) (2.10%) (2.05%) (1.80%) 
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 จัดท าโดย... 

              กลุ่มงานก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

            ส านักงานกองทุนเงินทดแทน  ส านักงานประกันสังคม 

                                กระทรวงแรงงาน 

                           โทร  0 2956 2737 - 43 

                          พิมพ์  :  มิถุนายน  2561 


