
 

 

 

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสีแ่ละภาพรวม ปี 2562 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสสี่และ
ภำพรวม ปี 2562 ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญ ได้แก่ อัตรำกำรว่ำงงำนยังอยู่ในระดับต่ ำ หนี้สิน
ครัวเรือนชะลอกำรขยำยตัว กำรเกิดอุบัติเหตุทำงบกลดลง ขณะที่ภำพรวมทั้งปีกำรตำยและบำดเจ็บพิกำรด้วย
อุบัติเหตุทำงถนนยังมีจ ำนวนมำก แต่มีประเด็นที่ต้องติดตำม ได้แก่ กำรจ้ำงงำนลดลง กำรเจ็บป่วยด้วยโรค 
เฝ้ำระวังเพิ่มขึ้น กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัว คดีอำญำเพิ่มขึ้นจำกคดียำเสพติดที่เพิ่มมำก 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ทำงสังคมที่น่ำสนใจ ได้แก่ กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดต่ออุบัติใหม่
จำกต่ำงประเทศ คุณภำพกำรศึกษำไทยยังคงต้องเร่งพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และปัญหำฝุ่น PM 2.5 ต้องกำร 
กำรจัดกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งกำรเสนอบทควำมเรื่อง “กำรพัฒนำ Generation Y เพื่อรองรับ
กำรขับเคลื่อนประเทศ” โดยสรุปสำระดังนี ้

การจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง 

การจ้างงานในไตรมาส 4 ปี 2562 มีผู้มีงำนท ำ 37.5 ล้ำนคน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 
ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 3 ติดต่อกัน กำรจ้ำงงำนภำคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 1.6 และกำรจ้ำงงำน
นอกภำคเกษตรลดลงร้อยละ 0.9 ชั่วโมงกำรท ำงำนรวมเท่ำกับ 43.2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ลดลงร้อยละ 2.4 และ
ชั่วโมงกำรท ำงำนภำคเอกชนเท่ำกับ 46.7 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ลดลงร้อยละ 1.6 และจ ำนวนแรงงำนภำคเอกชน
นอกภำคเกษตรที่ท ำงำนมำกกว่ำ 50 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ลดลงถึงร้อยละ 14.0 เป็นกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

อัตรำกำรว่ำงงำนยังอยู่ในระดับต่ ำ โดยผู้ว่ำงงำนมีจ ำนวน 3.7 แสนคน หรือคิดเป็นอัตรำกำรว่ำงงำน
ร้อยละ 1.04 ค่ำจ้ำงแรงงำนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และค่ำจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ขณะที่เงินเฟ้อ
ในไตรมำส 4 เท่ำกับร้อยละ 0.4 ท ำให้ค่ำจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนเฉลี่ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ด้ำนผลิตภำพ
แรงงำนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.7 จำกกำรขยำยตัวของผลิตภำพแรงงำนในภำคบริกำรและภำคกำรผลิต 

ภาพรวมการจ้างงานปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.7 ตำมกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจ โดยกำรส่งออก
ที่ลดลงและค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำส่งผลให้กำรจ้ำงงำนในภำคกำรผลิตลดลงร้อยละ 2.1 ด้ำนกำรจ้ำงงำนภำคเกษตร
ลดลงร้อยละ 2.9 จำกผลกระทบภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีและปัญหำอุทกภัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือน
กันยำยน-ตุลำคม ส่วนกำรจ้ำงงำนในภำคบริกำรยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกำรจ้ำงงำนในสำขำโรงแรม/
ภัตตำคำร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ นอกจำกนี้ กำรจ้ำงงำนในสำขำ
ก่อสร้ำง และกำรขนส่งยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และ 3.7 ตำมล ำดับ จำกกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐ 
กำรค้ำออนไลน์และกำรสั่งสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงๆ ซึ่งสนับสนุนให้กำรขนส่งมีกำรขยำยตัว  

อัตรำกำรว่ำงงำนปี 2562 ยังอยู่ในระดับต่ ำ เท่ำกับร้อยละ 0.99 คิดเป็นผู้ว่ำงงำน 3.7 แสนคน  
ค่ำจ้ำงแรงงำนโดยรวม และค่ำจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.3 และ 3.3 ตำมล ำดับ ขณะที่ 
ผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ทั้งนี้ ในภำพรวมปี 2562 ตลำดแรงงำนไทยได้รับผลกระทบทั้งเชิงวัฏจักร 
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โดยกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนผ่ำนกำรผลิตและกำรส่งออกที่ลดลง และผลกระทบ  
ในเชิงโครงสร้ำงที่มำจำกปัญหำโครงสร้ำงตลำดแรงงำนที่แรงงำนส่วนใหญ่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำต่ ำกว่ำมัธยมต้น ซึ่งอำจมีข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำทักษะ โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของประชำกร  
ที่มีมำกขึ้นท ำให้กำรเข้ำสูตลำดแรงงำนช้ำลง และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

แนวโน้มสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนปี 2563 มีปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะกระทบต่อตลำดแรงงำนและ
กำรจ้ำงงำน ได้แก่  

1. ภาวะภัยแล้งในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานในภาคเกษตรและรายได้ของเกษตรกร  
โดยกรมอุตุนิยมวิทยำระบุว่ำภัยแล้งในปี 2563 มีควำมรุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี และจำกข้อมูลปริมำณน้ ำใช้ได้จริง
ในเขื่อนและอ่ำงเก็บน้ ำรวมทั้งประเทศ ณ สิ้นเดือนมกรำคม อยู่ที่ 18,359 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.9 ของควำมจุระดับน้ ำเก็บกักรวม นับเป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 4 ปี 

2. ผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ต่อการจ้างงาน 
ในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2562 ซึ่งจะส่งผลต่อ
ภำคกำรท่องเที่ยวของไทยโดยตรง ทั้งนี ้หำกยังไม่สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดได ้จะส่งผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำน
ในสำขำบริกำรหลัก 3 สำขำ คือ สำขำกำรค้ำส่งและค้ำปลีก สำขำกำรขนส่ง และสำขำโรงแรมภัตตำคำร และ
อำจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรม 

3. แนวโน้มการส่งออกและการผันผวนของค่าเงินบาท จำกประมำณกำรของ สศช. กำรส่งออก 
ในปี 2563 จะขยำยตัวได้ร้อยละ 1.4 และค่ำเงินบำทที่ยังมีแนวโน้มผันผวน จะส่งผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำน 
ในอุตสำหกรรมส่งออก 

4. ความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2563 (ตุลำคม 2562–
มกรำคม 2563) มีกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนคิดเป็นร้อยละ 6.3 จำกวงเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งควำมล่ำช้ำของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณโดยเฉพำะงบลงทุนในโครงกำรใหม่ จะส่งผลให้ภำพรวมเศรษฐกิจปี 2563 ขยำยตัวต่ ำกว่ำที่
คำดกำรณ์ และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกำรจ้ำงงำนโดยเฉพำะในสำขำกำรก่อสร้ำง 

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ชะลอการขยายตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  

สถำนกำรณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมำสสำมปี 2562 มีมูลค่ำ 13.24 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 5.5 
ชะลอลงจำกร้อยละ 5.8 ในไตรมำสก่อน โดยเป็นผลจำกกำรชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยและยำนยนต์เป็นหลัก 
ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 79.1 สูงสุดในรอบ 11 ไตรมำส นับตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2560 
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวเร็วกว่ำหนี้สินครัวเรือน โดยหนี้ครัวเรือนที่มำจำกผู้ปล่อยสินเชื่อในกลุ่ม
สถำบันรับฝำกเงินปรับตัวชะลอลงจำกไตรมำสก่อน ตำมกำรชะลอลงในกลุ่มสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ (SFIs) 
ธนำคำรพำณิชย์ และสหกรณ์ ตำมล ำดับ 

ภำพรวมคุณภำพสินเชื่อยังคงอยูใ่นเกณฑ์เฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด โดยยอดคงค้ำงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
(NPL) เพื่อกำรอุปโภคบริโภคของธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำสสี่ ปี 2562 มีมูลค่ำ 140 ,573 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.90 ต่อสินเชื่อรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 2.81 ในไตรมำสก่อน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในระดับที่ต้องติดตำม โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อที่อยู่อำศัยต่อยอดคงค้ำงสินเชื่อที่อยู่อำศัยเท่ำกับร้อยละ 3.71 และสัดส่วนหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อรถยนต์ต่อยอดคงค้ำงสินเชื่อรถยนต์อยู่ที่ร้อยละ 1.86 อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนหนี้ที่ไม่
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ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อบัตรเครดิตต่อยอดคงค้ำงสินเชื่อบัตรเครดิต และสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
ของสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆ ต่อยอดคงค้ำงสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นปรับตัวลดลง แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนใน 
ไตรมำสสุดท้ำยของปี 2562 คำดว่ำจะชะลอตัวลงจำกไตรมำสก่อน ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอำจปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครัวเรือนทั้งช่วงก่อนเป็นหนี้ ขณะเป็นหนี้ 
และหลังเป็นหนี้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในมิติกำรก ำกับดูแลให้สถำบันกำรเงินปล่อยกู้โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้กู้
ในกำรผ่อนช ำระหนี้โดยไม่กระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ (Affordability) มิติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และวินัยทำงกำรเงิน
เพื่อให้ครัวเรือนสำมำรถก่อหนี้ได้อย่ำงเหมำะสม และมิติกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้กู้ โดยมำตรกำรต่ำง  ๆ
ที่ได้ด ำเนินกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ อำทิ (1) กำรก ำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต (ปี 2560) (2) กำรก ำกับดูแลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ (ปี 2560) (3) สินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ (ปี 2562) ถูกน ำเข้ำมำอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (4) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย โดยก ำหนดเพดำนอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำ
หลักประกัน (Loan to Value: LTV ratio) และ (5) โครงกำรคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 3 (ปี 2563)  

ปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่ำงก ำหนดมำตรกำรผลักดันเพื่อดูแลปัญหำหนี้สินครัวเรือนของไทย 
อำทิ กำรก ำหนดมำตรฐำนวิธีกำรค ำนวณสัดส่วนภำระหนี้ที่ผู้กู้มีทั้งหมดต่อรำยได้ หรือ Debt Service Ratio 
(มำตรฐำนกลำง DSR) และกำรผลักดันให้สถำบันกำรเงินให้สินเชื่อรำยย่อยอย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรกำรส่วนใหญ่ยังคงเป็นมำตรกำรในระยะสั้น ขณะที่ในระยะยำวควรมีแนวทำงรองรับปัญหำที่อำจเกิดขึ้น 
และให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำหนี้ครัวเรือนแบบเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น เช่น กลุ่มอำชีพครู และ
เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงกำรปลูกฝังแนวคิด
หรือค่ำนิยมกำรสร้ำงรำยได้ที่มำจำกกำรลงทุนและเก็บออมทำงกำรเงิน ควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  
ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ครัวเรือน 

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

ไตรมำสสี่ปี 2562 จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561  
ร้อยละ 39.4 โดยมีจ ำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 ล ำดับแรกจำกโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และไข้เลือดออก พบผู้ป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 105.3 เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เย็นลง โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในพื้นที่ภำคกลำง 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.1 
และ 12.7 ตำมล ำดับ ในภำพรวมทั้งปี 2562 พบผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 34.8  
ซึ่งเป็นกำรแพร่ระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรกลับมำของโรคซิฟิลิส
ที่พบอัตรำป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอำยุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ และโรคหัด 
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอำยุ 1-6 ปี ส ำหรับปี 2563 มีประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญได้แก่  
(1) กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังที่ต่อเนื่องจำกปี 2562 ทั้งโรคที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ 
เช่น ไข้หวัด โรคปอดอักเสบ และจำกยุงเป็นพำหะ เช่น ไข้เลือดออก และชิคุนกุนยำ (2) กำรแพร่ระบำดของ
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ เช่น โรคปอดอักเสบจำกเชื้อโควิด-19 (COVID-19: Corona Virus Disease 2019) และ 
(3) โรคที่เกิดจำกพฤติกรรม โดยเฉพำะโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่สำมำรถป้องกันได้ อำทิ ควำมดันโลหิตสูง 
เบำหวำน ฯลฯ และโรคคอมพิวเตอร์วิช่ันซินโดรม ซึ่งพบว่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
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การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น  

ไตรมำสสี่ปี 2562 กำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงจำกไตรมำส
ที่ผ่ำนมำ เป็นผลจำกปริมำณกำรบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 1.2 ขณะที่กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยัง
ขยำยตัวร้อยละ 4.6 ตลอดปี 2562 กำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 3.3 โดยปริมำณ
กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยำยตัวร้อยละ 4.5 ขณะที่กำรบริโภคบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 1.5 และยังต้อง
เฝ้ำระวังอันตรำยจำกบุหรี่ไฟฟ้ำ และกำรเข้ำถึงบุหรี่ของเด็ก เนื่องจำกพบว่ำเยำวชนไทยยังมีควำมสับสน  
ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ำ โดยเข้ำใจว่ำมีอันตรำยน้อยกว่ำบุหรี่มวน ลดควำมเสี่ยงกำรเป็นมะเร็งปอด 
และช่วยให้เลิกบุหรี่ธรรมดำได้ ซึ่งเป็นควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนั้น ร้ำนค้ำส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบอำยุ
ของลูกค้ำก่อนขำยบุหรี ่ท ำให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ยังสำมำรถเข้ำถึงบุหรี่ได้ง่ำย 

คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นจากคดียาเสพติดและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น  

ไตรมำสสี่ปี 2562 คดีอำญำรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561 เป็นกำรรับแจ้ง 
คดียำเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์รับแจ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่คดีชีวิตร่ำงกำยและเพศ
รับแจ้งลดลงร้อยละ 15.7 ภำพรวมในปี 2562 คดีอำญำรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยคดียำเสพติด คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 และ 4.3 ตำมล ำดับ ขณะที่คดีชีวิตร่ำงกำยและเพศลดลง ร้อยละ 6.1 ภำครัฐจึงให้ควำมส ำคัญ
ต่อกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมในทุกกรณี มุ่งเน้นจับกุมในระดับพื้นที่ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอำชญำกรรม  
ยำเสพติด กำรพนัน กำรค้ำประเวณี สถำนบริกำร กำรค้ำมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมระบบกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก 

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลงในไตรมาสสี่และช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ภาพรวมทั้งปีการตาย
และบาดเจ็บพิการด้วยอุบัติเหตุทางถนนยังมีจ่านวนมาก 

ไตรมำสสี่ ปี 2562 สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและจ ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจำกไตรมำส
เดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.2 และ 5.9 ตำมล ำดับ แต่มูลค่ำทรัพย์สินเสียหำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ขณะที่ 
กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงปีใหม่ 2563 ประสบควำมส ำเร็จในระดับหนึ่ง สำมำรถลดกำรเกิด
อุบัติเหตุและกำรเสียชีวิตได้ ร้อยละ 9.8 และ 19.4 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนยัง
ต้องเร่งด ำเนินกำรลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทำงถนนในทุกมิติอย่ำงจริงจัง  ต่อเนื่อง และต้องด ำเนินกำรอย่ำง
เข้มข้นตลอดทั้งปี โดยตั้งเป้ำหมำยลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดกำรตำย เพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องปรำม  
ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนจำกทุกภำคส่วนแบบองค์รวม ใช้กลไกระดับพื้นที่ในลักษณะ
ยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง (Area Approach) เสริม “จุดจัดกำรพื้นที่” 

การร้องเรียนผ่าน สคบ. และ กสทช. ในไตรมาสสี่ลดลง ตลอดทั้งปี 2562 มีประเด็นการร้องเรียน
จ่านวนมากในเรื่องด้านโฆษณาเกินจริง รวมทั้งรัฐได้เข้ามาดูแลผู้บริโภคในประเด็นค่าบริการ 
ในโรงพยาบาลเอกชน 

ไตรมำสสี่ ปี 2562 สคบ. ได้รับกำรร้องเรียนสินค้ำและบริกำรจ ำนวน 3,005 เรื่อง ขณะที่กำรร้องเรียน
ผ่ำน กสทช. มีจ ำนวน 335 เรื่อง ภำพรวมในปี 2562 มีกำรร้องเรียนผ่ำน สคบ. เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ 109.2 
จำกประเด็นต่ำงๆ อำทิ อำคำรชุด บ้ำนจัดสรร เกมโชว์แจกเงินรำงวัล ร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์ และผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ขณะที่กำรร้องเรียนผ่ำน กสทช. ลดลงร้อยละ 38.4 และมีกำรศึกษำ
โครงสร้ำงต้นทุนยำ เวชภัณฑ์ บริกำรพยำบำล บริกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลเอกชนเบื้องต้น ในปี 2562 
ผลกำรศึกษำพบว่ำรำคำยำมีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และแหล่งที่ตั้ง ขณะที่ไม่สัมพันธก์ับต้นทุน
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กำรซื้อยำ และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน JCI (Joint Commission International) โดยกรมกำรค้ำภำยในได้
จัดให้มีระบบค้นหำและเปรียบเทียบรำคำยำผ่ำนเว็บไซต์ของกรมกำรค้ำภำยใน QR Code และแอปพลิเคชั่น 
“ตรวจสอบรำคำยำ” รวมทั้งจัดตั้งโครงกำรโรงพยำบำลคุณธรรมที่คิดรำคำยำและค่ำบริกำรอย่ำงเป็นธรรม
เพื่อเป็นทำงเลือกให้ประชำชน นอกจำกนี้ ได้แบ่งกลุ่มยำออกเป็น 12 กลุ่ม เพื่อศึกษำเพดำนก ำไรเพื่อใช้ในกำร
ก ำหนดรำคำที่เหมำะสม ทั้งนี้ หำกพบปัญหำสำมำรถร้องเรียนโรงพยำบำลเอกชนได้ที่สำยด่วนกรมกำรค้ำ
ภำยใน 1569 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำนทำงอีเมล : 
crmhss.moph@gmail.com หรือ โทร 02-193-7000 

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ  

กำรระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อโควิด-19 โดยมีจุดเริ่มต้นจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
และแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยจำก 48 ประเทศ 
และ 2 เขตบริหำรพิเศษ จ ำนวนทั้งสิ้น 83,079 รำย เสียชีวิต 2,855 รำย โดยประมำณร้อยละ 95 เป็นผู้ป่วยจำก
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ขณะที่ในประเทศไทยพบผู้ป่วย 40 รำย รักษำหำย 27 รำย แต่ยังไม่พบ
ผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ภำครัฐได้ก ำหนดมำตรกำรเพื่อรับมือกับโรคปอดอักเสบจำกเชื้อโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะที่  1 มำตรกำรรองรับเมื่อพบผู้ป่วยจำกประเทศอื่นแต่ไม่พบในประเทศไทย  โดยจัดให้มี 
กำรคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ส ำคัญ กำรจัดระบบกำรดูแลวินิจฉัยผู้ป่วย กำรจัดระบบกำรติดตำมผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย 
กำรจัดประสำนงำนเช่ือมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรจัดกลไกประสำนควำมเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภำพ ระยะที่ 2 มำตรกำรรองรับกำรระบำดในวงจ ำกัดในประเทศไทย โดยกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยในสถำนพยำบำล จัดหำเวชภัณฑ์ยำต้ำนไวรัส กำรป้องกันกำรแพร่เชื้อ กำรควบคุม
กำรระบำดในชุมชน กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง นอกกจำกนี้ ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 กรมควบคุมโรคได้
ประกำศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรำย ซึ่งจะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ประชำชนควรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันตนเอง โดยกำรปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำของกระทรวงสำธำรณสุข และดูแลสุขภำพให้แข็งแรงมีภูมิต้ำนทำนโรค 

คุณภาพการศกึษาไทยยังคงต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กำรวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำในระดับนำนำชำติของไทย อำทิ IMD ด้ำนกำรศึกษำ
อยู่ในอันดับที่ 56 จำก 63 ประเทศ อยู่อันดับรองสุดท้ำยของประเทศในอำเซียน กำรประเมินสมรรถนะนักเรียน
มำตรฐำนสำกล (PISA 2018) มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพำะด้ำนกำรอ่ำนอยู่ล ำดับที่ 66 จำก 79 ประเทศ  
(393 คะแนน) ซึ่งอยู่อันดับต่ ำกว่ำประเทศที่พัฒนำในระดับเดียวกัน ข้อค้นพบที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน 
PISA คือ ควำมเหลื่อมล้ ำของฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรจัดสรรทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ เป็นปัจจัยที่ส ำคญั
ต่อคุณภำพกำรศึกษำ โดยกลุ่มนักเรียนที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และอยู่ในโรงเรียนที่มีกำรจัดสรร
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่เพียงพอ จะมีผลคะแนนมำกกว่ำกลุ่มนักเรียนที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ด้อยกว่ำอย่ำงมำก อำทิ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์และโรงเรียนสำธิตมีระดับคะแนนที่สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD อย่ำงไรก็ตำม ยังมีนักเรียนในกลุ่มสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่ำ
สำมำรถท ำคะแนนกำรอ่ำนอยู่ในกลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไปมีจ ำนวนถึงร้อยละ 13 ซึ่งเป็นผลจำกปัจจัยด้ำน
กำรสนับสนุนกจำกผู้ปกครอง บรรยำกำศเชิงบวกในโรงเรียน และกรอบควำมคิดแบบเติบโตของนักเรียน  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำระบบกำรศึกษำส่วนหนึ่งของไทยมีคุณภำพและสำมำรถพัฒนำไปในระดับที่สูงได้ หำกมี
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นโยบำยที่สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ โดยขยำยระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทย
ก็จะสำมำรถยกระดบัคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมกับนำนำชำติได้ 

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องการการจัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำกรถยนต์ 
และกำรเผำซำกวัสดุทำงกำรเกษตร แม้ว่ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจะถูกก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งเน้น
มำตรกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว แต่คนไทยยังต้องเผชิญกับปัญหำฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ำมำตรฐำนในหลำยพื้นที่
เหมือนปีที่ผ่ำนมำๆ ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรศึกษำขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) พบว่ำ ฝุ่น PM2.5 เพิ่มควำมเสี่ยง
ต่อกำรเป็นโรคซึมเศร้ำและฆ่ำตัวตำยสูงขึ้น หำกลดระดับฝุ่น PM2.5 ที่ระดับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
จะช่วยลดอัตรำซึมเศร้ำได้ถึงร้อยละ 2.5 อีกทั้งส่งผลเกี่ยวข้องกับกำรอักเสบของสมอง ท ำลำยเยื่อประสำท 
และกำรเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน โดยที่เด็ก คนสูงวัย และกลุ่มประชำกรที่เสี่ยงในสังคมมีโอกำสได้รับผลกระทบ
มำกที่สุด รวมทั้งข้อมูลงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ของจีนเกี่ยวกับกำรติดเชื้อโควิด-19 ชี้ว่ำ ฝุ่น PM2.5 กับไวรัส
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกัน เนื่องจำกฝุ่น PM2.5 ท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคือง เยื่อบุตำ ปำก ทำงเดินหำยใจ เมื่อเกิด
กำรอักเสบแล้ว ไวรัสจะสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ง่ำย  ดังนั้น กำรรับรู้ปัญหำอย่ำงตรงจุด กำรสื่อสำรและให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนกำรจัดกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ปัญหำฝุ่น PM2.5 ที่ยั่งยืน 

บทความเรื่อง “การพัฒนา Generation Y เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศ” 

10 ลักษณะคน Gen Y จำกกำรทบทวนข้อมูลพบว่ำ คน Gen Y มีลักษณะเด่น ได้แก่ คน Gen Y  
จะเป็นแรงงำนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ เป็นกลุ่มคนที่ได้รับกำรศึกษำสูงขึ้นมำกกว่ำ 
คน Gen อื่น มีควำมคุ้นเคยกับเทคโนโลยี มีทักษะสูงเมื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน มีพฤติกรรมกำรท ำงำนที่เน้น
ควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำนและสำมำรถจัดระบบกำรท ำงำนเองได้ มีกำรใช้จ่ำยสินค้ำที่ไม่จ ำเป็น มีแนวโน้ม
กำรก่อหนี้เพิ่มขึ้น ขำดกำรตระหนักในเรื่องกำรวำงแผนด้ำนกำรเงินในอนำคต แต่งงำนช้ำและให้ควำมส ำคัญ
กับกำรมีบุตรน้อยลง และให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพน้อย 

คนเจนวายกับการขับเคลื่อนประเทศ จำกลักษณะของคน Gen Y ข้ำงต้น จะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อน
ประเทศในอนำคต ดังนี้ (1) การครองโสดมากขึ้นและไม่นิยมมีบุตรของคนเจนวายเนื่องจากรักอิสระ ต้องการ
ท างานเพื่อประสบความส าเร็จ และการมีสังคมกับเพื่อนฝูง ส่งผลให้ประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง  และ
อัตรำส่วนกำรพึ่งพิง (Dependency Ratio) ของประชำกรที่ไม่ได้ท ำงำนต่อประชำกรที่ท ำงำนสูงขึ้น ส่งผลต่อ
กำรขำดแคลนแรงงำน และกำรมีภำระทำงกำรเงินกำรคลังเพิ่มขึ้นจำกกำรมีจ ำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น (2) จ านวน
แรงงานที่ลดลงส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจ ำนวน
คน Gen Y จะไม่สำมำรถทดแทนประชำกรสูงอำยุที่ออกจำกตลำดแรงงำนได้ และกำรจะรักษำระดับกำรผลิต
ไว้เท่ำเดิมหรือเพิ่มขึ้น แรงงำนจะต้องมีทักษะที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยก ำลังแรงงำนที่ลดลง (3) รูปแบบการท างาน 
ที่เป็นอิสระ ต้องกำรสร้ำงสมดุลกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัวของคน Gen Y ท ำให้คน Gen Y มีแนวโน้มของ
รำยได้ไม่แน่นอน และขำดหลักประกันในกำรท ำงำน ส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินส่วนบุคคล ครัวเรือน และ
ควำมยั่งยืนของระบบสวัสดิกำรสังคมของประเทศ และ (4) พฤติกรรมการบริโภค และการใช้ชีวิต มีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ ท ำให้สูญเสียก ำลังคนในกำรพัฒนำประเทศ หรือมีค่ำใช้จ่ำยที่ต้องดูแลกลุ่มผู้พิกำรเพิ่มขึ้น  
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ข้อเสนอแนะการยกระดับศักยภาพคน Gen Y สู่การขับเคลื่อนประเทศ ดังนี้ (1) การพัฒนาระบบ
สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คน Gen Y สามารถท าหน้าที่ในการดูแลบุตร และผู้สูงอายุได้ดีขึ้น 
ขณะที่ยังคงท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำทิ โดยเพิ่มบทบำทของผู้ชำยในกำรเลี้ยงดูบุตรและรับผิดชอบ
ครอบครัวให้มำกขึ้น กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้ผู้หญิงตัดสินใจมีบุตรโดยที่ยังมีควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพได้  
กำรมีสถำนรับเลี้ยงเด็กและสถำนดูแลผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพมำตรฐำน มีรำคำที่สมเหตุสมผล กำรจัดให้มีสถำน
รับเลี้ยงเด็กที่ไว้วำงใจได้ในที่ท ำงำน ตลอดจนสนับสนุนให้มีสวัสดิกำรส ำหรับผู้สูงอำยุให้สำมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ (2) การปรับหลักสูตร การส่งเสริมการยกระดับทักษะ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-
skill) รวมถึงทักษะอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท างานที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทักษะด้ำน
กำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนที่เทคโนโลยีไม่สำมำรถเรียนรู้ได้ และเท่ำทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเข้ำมำกระทบ ขณะเดียวกันต้องพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ และกำรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ
และตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (3) การสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยมีระบบหลักประกัน 
กำรท ำงำนที่ตอบสนองต่อรูปแบบกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไป มีระบบหลักประกันกำรท ำงำนที่ครอบคลุมและ
ตอบสนองต่อรูปแบบกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไปของคน Gen Y กำรสร้ำงระบบกำรออมเพื่อเป็นหลักประกัน
ด้ำนควำมมั่นคงในชีวิตยำมเกษียณ อำทิ กำรส่งเสริมกำรออมภำคบังคับ รวมถึงจะต้องสร้ำงทักษะทำงด้ำน
กำรเงิน และ (4) การส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำวะที่ถูกต้อง
เหมำะสมครอบคลุมกิจกรรม ทั้งกำรให้ควำมรู้และกำรพัฒนำพฤติกรรม โดยอำศัยกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรติดตำมและชักจูงให้ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีพฤติกรรมสุขภำพ  
ที่เหมำะสม รวมถึงกำรลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทำงถนนเพื่อลดกำรเกิดอุบัติเหตุ ทั้งกำรแก้ไขปัญหำทำง
กำยภำพของถนน และยำนพำหนะให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย  

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
28 กุมภำพันธ ์2563  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2561 2562 2561 2562 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  การมีงานท่า1/ 

ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,434 38,178 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 37,959 37,968 
%YOY 0.9 -0.7 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,865 37,613 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 37,482 37,483 
%YOY 1.1 -0.7 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 404 373 474 411 373 359 351 377 394 372 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 1.1 099 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 1.04 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พนัคน) 293 250 336 283 319 232 336 239 193 231 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด 5,556 (74.4) 6,562 (18.1) 630 632 1,186 3,108       2,065 1,582 1,520 1,395 
- ไข้กำฬหลังแอ่น 20 (-28.5) 22 (10) 1 9 3 7 6 5 6 6 
- ไข้สมองอักเสบ 745 (-8.5) 891 (19.5) 182 251 200 132 258 199 212 222 
- อหิวำตกโรค 5 (-37.5) 12 (140) 0 2 2 1 6 4 1 1 
- มือ เทำ้ และปำก 70,008 (-0.3) 67,203 (-4.1) 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 
- บิด 3,399 (-29.8) 2,518 (-25.9) 1,132 965 741 561 646 731 642 499 
- ปอดอักเสบ 283,601 (5.9) 256,194 (-9.6) 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 
- ฉี่หน ู 2,540 (-26.8) 2,165 (-14.7) 402 637 932 569 466 495 710 494 
- ไข้เลอืดออก 86,922 (63.4) 129,906 (49.4) 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 
- ไข้หวัดใหญ่ 183,363 (6.7) 392,518 (105.3) 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 
- พิษสุนัขบ้ำ 15 (87.5) 3 (-80) 7 3 3 2 0 2 0 1 
อัตราตายด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทีส่่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง 13.1 (6.6) n.a. 

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมลูเปน็รำยไตรมำส 
- หัวใจขำดเลือด 31.8 (3.2) n.a. 

- หลอดเลอืดสมอง 47.2 (6.9) n.a. 

- เบำหวำน 21.9 (12.1) n.a. 

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 123.3  (2.4) n.a. 
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสยีชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

ทำงบก (รำย) 
8,361 8,588 2,310 2,003 1,799 2,249 2,416 2,177 1,878 2,117 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย และเพศ 
(คดี) 

17,704 16,625 4,447 4,619 4,133 4,505 4,351 4,491 3,986 3,797 

- คดีประทุษร้ำยตอ่ทรพัยส์ิน 
(คดี) 

45,701 47,678 11,267 11,258 11,597 11,579 11,953 11,098 12,587 12,040 

- คดียำเสพติด (รำย) 289,666 369,948 64,704 77,157 72,784 75,021 86,304 94,205 97,571 91,868 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสญัญำ/สังหำรมิทรัพย์ 3,191 4,017 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 

- กรณีฉลำก 1,871 2,105 522 433 482 434 459 706 545 395 

- กรณีโฆษณำ 1,434 7,191 330 253 417 439 726 3,432 1,705 1,328 
- กรณีกฎหมำย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและตลำด

แบบตรง 
940 2,252 254 180 220 286 377 651 721 503 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

52,504 47,996 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 

ที่มำ:  1/ รำยงำนผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 2/ ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
 3/ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 



 

 

 

Thailand’s Social Situation and Outlook of Q4/2019 and Overview in 2019 

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 
released the official report on Thailand’s social situation and outlook of Q4/2019 and the 
overview in 2019, of which key issues included a low unemployment rate, a slowdown of 
household debt growth, and a decrease in road traffic accident. Meanwhile, the number of 
deaths and disable injuries from road accident was still high. There were still some major 
issues require close monitoring including a decline in employment, an increase in diseases 
under surveillance, an increase in alcoholic beverage and cigarette expenditures, and an 
increase in criminal cases due to the increasing narcotic cases. Moreover, there were also 
interesting social situations including; the prevention of the spread of emerging infectious 
diseases from foreign countries, Thai educational quality that still needs to be continuously 
accelerated, the PM 2.5 dust problem that requires serious and continuous management, 
and the article “Developing Generation Y to support the country's growth”. The summary is 
as follows. 

Employment continued to decline. The unemployment rate was still low. Wages 
increased at a slow rate. 

Employment in Q4/2019 There were 37.5 million employed persons, decreased by 
1.1 percent from Q4/2018 which continued to decrease for the 3rd consecutive quarter. 
Employment in agricultural sector decreased by 1.6 percent while employment in non-
agricultural sectors also decreased by 0.9 percent. The average working hours was 43.2 hours 
per week, decreased by 2.4 percent. The average working hours for private sector was 46.7 
hours per week, decreased by 1.6 percent. The number of non-agricultural workers in private 
sector who worked more than 50 hours per week decreased by 14.0 percent, which was a 
continuous decline throughout the year. 

The unemployment rate was still low, in which there were 3.7 hundred thousand 
unemployed or equal to 1.04 percent of unemployment rate. The overall average wage 
increased by 1.4 percent. Average wages in only private sector increased by 1.7 percent 
while inflation in Q4/2019 was 0.4 percent, resulting in an average real wage in private sector 
increased by 1.4 percent. Labor productivity increased by 2.7 percent due to the expansion 
of labor productivity in service sector and manufacturing sector. 
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The overall employment in 2019 decreased by 0.7 according to the economic 
slowdown. A decrease in exports and an appreciation of Thai baht resulted in a decline in 
employment in the manufacturing sector by 2.1 percent. Employment in the agricultural 
sector declined by 2.9 percent due to the drought since the beginning of the year and the 
flooding in the northeastern region during September-October. Meanwhile, employment in 
the service sector continued to increase, especially in hotel/restaurant industry which 
Increased by 0.8 percent due to an increase in the number of foreign tourists. In addition, 
employment in construction sector and transportation sector also continued to increase by 
3.3 percent and 3.7 percent respectively because of the expansion of public investment, 
and online trading/ordering through various platforms. 

Unemployment rate in 2019 stayed low at 0.99 percent, accounted for 3.7 
hundred thousand unemployed. The average wage for overall and the average wage for 
private sector both increased by 2.3 percent and 3.3 percent respectively. The labor 
productivity increased by 3.1 percent. In 2019, Thailand’s labor market has been affected 
both by cyclical effect due to the economic slowdown which has reduced employment 
through productions and exports, and by structural effect including: a problem from a 
change in Thailand’s labor market structure, in which most of the workers are older than 40 
years old and have below lower secondary education which may have limitations in skill 
development, a higher opportunity to access to education which can slow down labor to 
enter in the market, and changes in technology. 

Trends of the labor situation by 2020 There are risk factors that are likely to affect 
the labor market and employment include: 

1. Drought situation in 2020 which will affect employment in agricultural sector 
and farmers' incomes The Thai Meteorological Department stated that the drought in 2020 
is the worst in 60 years according to the actual water supply data in dams and reservoirs 
throughout the country at the end of January at 18,359 million cubic meters which 
accounted for 25.9 percent of the total water storage capacity. It is the lowest level of the 
past 4 years. 

2. The impact of the COVID-19 on the employment in the service sector and 
manufacturing sector The epidemic of the disease COVID-19 since the end of the year 2019 

has directly affected the tourism sector of Thailand. Moreover, if the outbreak cannot be 
controlled, it will affect employment in 3 main service sectors, namely wholesale/retail 
sector, transportation sector, and hotels/restaurants sector, and it might have an impact on 
employment in the manufacturing sector too. 
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3. Export trends and the fluctuation of Thai baht According to the NESDC’s 
projections, exports in 2020 will expand only by 1.4 percent and Thai baht which is likely to 
fluctuate, will affect employment in the export industry. 

4. The delay of fiscal budget in 2020. During the first 4 months of the government 
fiscal year 2020 (October 2019-January 2020), disbursement of investment budget was only 
6.3 percent of the total investment. This delay in disbursement of budget, especially the 
investment budget for new projects, will cause the overall economy of the year 2020 to 
grow slower than expected, and it will continue to affect employment, especially in the 
construction sector. 

Household debt increased by 5.5 percent, slowing down from the previous 
quarter. 

The household debt situation in Q3/2019 was worth 13.24 trillion baht, expanding by 
5.5 percent, which decelerated from 5.8 percent in the previous quarter. This was mainly 
due to a slowdown in mortgage for housing and vehicles. The household debt accounted 
for 79.1 percent of the GDP, highest in 11 quarters since the Q1/2017, due to the economy 
that grew slower than the household debt. Household debt from creditors in depository 
institutions slowed down from the previous quarter, following the slowdown in Specialized 
Financial Institutions (SFIs), commercial banks and cooperatives respectively. 

The overall credit quality was within the surveillance criteria. The non-performing 
loan (NPL) outstanding of commercial banks in the Q4/2019 was 140,573 million baht, an 
increase of 16.7 percent from the same period last year, representing 2.90 percent of total 
loans which increased from the previous quarter at 2.81 percent. Debt service capability was 
at a level that must be monitored. The NPL ratio of housing loans was at 3.71 percent. For 
car loans, the NPL ratio was at 1.86 percent. However, the NPL ratio of credit card loans and 
the NPL ratio of other personal loans declined. The trend of household debt in Q4/2019 is 
expected to slow down from the previous quarter while the ratio of household debt to GDP 
may increase. 

Recently, the government has continuously emphasized on resolving household 
debt problems, while before having, having debt and after having debt in terms of 
supervising financial institutions to give loans, taking into account the ability of borrowers to 
pay off debt without affecting their lives (Affordability), increasing financial literacy and 
discipline, and to help alleviate the suffering of borrowers. Recent various measures 
included: (1) Credit Card Credit Supervision in 2017 (2) Personal Credit Supervision under 
Supervision in 2017 (3) Car Registration Pledge in 2019 which was brought under the 
supervision of the Bank of Thailand. (4) Setting a ceiling on the Loan to Value (LTV ratio) 
ratio for housing loans. (5) The Debt Clinic Phase 3 Project in 2020. 
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Currently, the Bank of Thailand is in the process of determining push measures to 
take care of the problems of Thai household debt, such as setting standards and methods 
for calculating the total debt burden that the borrower has to income, so-called the Debt 
Service Ratio (the central standard DSR), and promoting financial institutions to give 
appropriate micro loans. However, most measures are still in the short-term. While in the 
long term, there should be guidelines to support the problems that may arise in the future, 
giving more importance to resolving household debt problems in specific target groups such 
as teacher group, and also increasing restriction in supervising the management of savings 
cooperatives group. Also, there should be an educating on the concept or value of creating 
revenue from investment and financial savings while enhancing financial literacy for 
households. 

Illness must be continuously monitored for influenza and dengue fever. 

In Q4/2019, the overall number of patients under surveillance increased by 39.4 
percent from the same quarter of 2018. Top 3 diseases with the highest number of cases 
were influenza, dengue fever and pneumonia. Influenza patients increased by 105.3 percent 
due to colder weather. The highest number of patients was found in the central region, 
mostly in small children and school age children. Patients with dengue fever and pneumonia 
increased by 35.1 percent and 12.7 percent respectively. For the overall 2019, the number 
of patients with surveillance diseases increased by 34.8 percent from 2018, which was an 
ongoing epidemic of influenza and dengue fever, and also from the return of syphilis with an 
increased rate of patients. The majority of syphilis patients were 15-24 years old including 
teenagers, school-age children, and reproductive age. Measles patients increased, mostly in 
young children aged 1-6 years. For 2020, there are issues that should be emphasized 
include: (1) Illness with continuous surveillance diseases as same as in 2019, including 
diseases caused by climate change such as flu, pneumonia and mosquito-borne diseases 
such as dengue fever and Chikungunya. (2) The spread of emerging infectious diseases such 
as COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (3) Behavioral diseases, especially non-
communicable diseases (NCDs), that can be prevented, such as high blood pressure, 
diabetes, etc. and computer vision syndrome which showed a continuous trend. 

Consumption of alcohol and cigarettes increases. 

In Q4/2019, consumption of alcohol and cigarettes expended by 2.4 percent, slowed 
down from the previous quarter as a result of cigarette consumption that decreased by 1.2 
percent. Meanwhile, the consumption of alcoholic beverages continued to expand by 4.6 
percent. Throughout 2019, consumption of alcohol and cigarettes grew by 3.3 percent, with 
the consumption of alcoholic beverages grew by 4.5 percent, while cigarette consumption 
grew by 1.5 percent. There must be aware of the dangers of electric cigarettes and children's 
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access to cigarettes since it was found that Thai youth are still confused In the facts about 
electric cigarettes by understanding that they are less dangerous than normal cigarettes, 
could reduce the risk of lung cancer, and could help to quit smoking, which are not true. In 
addition, most shops do not check the age of customers before selling cigarettes which are 
making children under 20 years old still be able to easily access to cigarettes. 

Criminal cases increased from increases in both narcotic cases and offense 
against property cases 

In Q4/2019, overall criminal cases increased by 18.2 percent from the same quarter 
of the year 2018. . It was reported that narcotic cases increased by 22.5 percent and offense 
against property cases increased by 4 percent. Crimes against life, body and sexual assaults 
decreased by 15.7 percent. In overall 2019, criminal cases increased by 23 percent due to 
narcotic cases, offense against property cases which increased by 27.7 percent and 4.3 
percent, respectively. While crimes against life, body and sexual assaults decreased by 6.1 
percent. The government, therefore, attached importance to prevention and suppression of 
crime in all cases. They focused on arrests at the area of crime, drugs, gambling, prostitution, 
human trafficking facilities, as well as promoted alternative justice systems. 

The number of accidents and deaths decreased in Q4/2019 and during the New 
Year holidays but in overall 2019 there were still a large number of death and injuries 
that became disabled by road accidents. 

In Q4/2019, Road accidents and deaths decreased by 5.2 percent and 5.9 percent 
from the same quarter of 2018 respectively, but the damage value increased by 64 percent. 
Meanwhile, the prevention and reduction of road accidents during the New Year holidays 
2020 achieved to a certain extent. Accidents and deaths were able to decrease by 9.8 
percent and 19.4 percent respectively. In this regard, road accident prevention and 
mitigation must continue in order to seriously reduce the risk of road accident in every 
dimension and must be carried out intensively throughout the year by setting goals to 
reduce risk behaviors, reduce deaths, and increase effectiveness in deterrence. Moreover, 
creating a holistic road safety from all sectors and using area-based mechanisms as an Area-
Approach to enhance "area management points" should be prioritized. 
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Complaints through the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) and 
the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) in Q4/2019 
decreased. Throughout 2019, there were a lot of complaints about exaggerated 
advertising. Also, the government looked after consumers more strictly in terms of 
service fees in private hospitals. 

In Q4/2019, the OCPB received 3,005 complaints while the NBTC received 335 
complaints. . For the overall 2019, complaints receiving by the OCPB increased from the 
previous year by 109.2 percent from issues such as housing estates, game shows, buffet 
restaurant, and tourism operators, which are all greatly increased. Complaints receiving by 
the NBTC decreased 38.4 percent. Also there were studies of the cost structure of 
medicines, medical supplies, nursing services, and medical services of private hospitals in 
2019. The results showed that drug prices correlate with business groups, business types and 
locations whereas they were not related to the production cost and the implementation of 
the JCI (Joint Commission International) standards. The Department of Internal Trade has 
established a system for searching and comparing drug prices through the website of the 
Department of Internal Trade, QR Code and applications "Drug price monitoring" as well as 
establishing a moral hospital project that fairly charges prices and services as an alternative 
to the public. In addition, drugs were divided into 12 groups to study the profit ceiling in 
order to determine the price. If the problem is found, consumers can make a complaint to 
the private hospital at the Department of Internal Trade by calling 1569 and the Complaint 
Center at the Department of Health Service Support of Ministry of Public Health via email: 
crmhss.moph@gmail.com or call 02-193-7000. 

The prevention of the spread of emerging infectious diseases from foreign 
countries 

The outbreak of pneumonia from COVID-19 began in Mainland China and spread 
rapidly both inside and outside Mainland China. As of 28 February 2020, there were patients 
from 48 countries and from 2 special administrative areas that accounted for a total of 
83,079 patients and 2,855 deaths. Approximately, 95 percent of the total number of deaths 
was patients from Mainland China. Meanwhile, in Thailand, 40 patients were found infected. 
27 of them have been recovered, but no death has been found. The government has 
established measures to cope with the pneumonia of COVID-19 which divided into 2 phases: 
1st Phase - Support measures when patients are found in other countries but not found in 
Thailand, by provide screening for patients in important areas, and establishing a patient 
care system and a system for tracking patients' contact. Also, the cooperation between 
relevant departments to link and to analyze data, and creating an effective risk management 
mechanism should be emphasized. 2nd Phase - Support measures to limit outbreaks in 
Thailand by taking care of the patients, preparing the area to support the patients in the 
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hospital, preparing antiretroviral medical supplies, and controlling outbreak in risk 
communities. In addition, on 24 February 2020, the Department of Disease Control 
announced that COVID-19 is now a “dangerous communicable diseases”. This will help 
officials to take prevention and controlling actions more efficiently. However, people 
themselves should take part in self-protection by following the recommendations of the 
Ministry of Public Health and taking good care of their health and immunity. 

Thai educational quality still needs to be continuously accelerated 

Measurement indicator of Thailand's international competitiveness in education, such 
as IMD in educational dimension, ranked Thailand as 56th out of 63 countries, and as the last 
runner in ASEAN countries. The Programme for International Student Assessment (PISA) of 
Thailand in 2018 tended to decrease especially in reading, ranked as 66th from 79 countries 
(393 points), which is lower than developed countries at the same level. A relevant finding 
from the PISA assessment is the inequality of economic and social status. It shows that 
allocation of educational resources is an important factor for education quality. Students 
with good socio-economic status who are in a school with sufficient educational resource 
allocation will have more scores than students with a lower socio-economic status. For 
example, students in the Science school and Demonstration school group have higher 
scores than the OECD countries. However, there were still students with lower socio-
economic status that can get reading score at the 75th percentile or more, accounted for 13 
percent, which is a result of factors such as appropriate parental support, positive 
atmosphere in the school, and the mindset of students. This reflects that Thailand’s 
educational system partly has high potential and can be developed if there is a policy that 
expands the quality of educational system thoroughly. Therefore, Thailand will be able to 
improve the quality of learning of students to be comparable internationally. 

The PM 2.5 dust problem that requires serious and continuous management 

The problem of small dust particles (PM 2.5) is mainly caused by the burning of fossil 
fuels from cars and the burning of agricultural materials. Although this issue has been stated 
as national agenda and the resolutions were focused on both short term and long term 
measures, Thai people still have to face the problem of PM 2.5 dust higher than the 
standard value in many areas as same as in the previous last year. According to a study by 
the World Health Organization (WHO), PM 2.5 dust increases the risk of developing 
depression and suicide. Reducing PM 2.5 levels to 10 micrograms per cubic meter will 
reduce the depression rate by 2.5 percent and also result in preventing brain inflammation, 
nerve damages, and changes in hormones, which children, the elderly, and the population 
at risk in society most likely to be affected. In addition, the data from Chinese medical 
research on the COVID-19 infection suggests that PM 2.5 dust and viruses are 



 

8 
 

complementary factors because PM 2.5 dust causes irritation of the eyes, mouth and 
respiratory system. Once the inflammation has occurred, the virus is able to enter the body 
easily. Therefore, the point perception of the problem, communication and providing 
accurate information, as well as serious and continuous management are considered as 
successful factors in sustainable alleviation of PM 2.5 dust. 

The article “Developing Generation Y to support the country's growth” 

Ten characteristics of Gen Y According to a review of the data, it was found that 
Generation Y (Gen Y) has unique characteristics include: Gen Y will be the largest group of 
workers in the country over the next 20 years and, on average, they have higher educational 
level than other Gen. They are familiar with technology and have Higher skill when entering 
the labor market. They tend to have working behaviors that emphasize on independency in 
the workplace and can organize their own work effectively. They are likely to spend money 
on unnecessary products, to increase debt, and lack of awareness of future financial 
planning. Their marriage rate is low. They do not give importance on having children and on 
health care. 

Gen Y and the growth of the country From the characteristics of the Gen Y stated 
above, it will affect the future of the country as follows: Marriage status as being single will 
increase and there will be a trend of not having children since Gen Y are likely to live 
independently. They want to succeed in working life and prioritize more on friend 
relationship. These will result in the Thai population to decrease and the dependency ratio 
of non-working population to working population to be higher. It will also affect the labor 
shortage and the increased financial and fiscal burden due to the increasing number of 
elderly people. (2) The decreasing number of working population will affects the demand for 
quality labor and the needs of the labor market. The number of Gen Y people will surely 
not be able to replace the elderly population that soon will leave the labor market. In order 
to maintain the production level to be the same level or even higher, Thai workers must 
develop higher skills to compensate for the reduced labor force. (3) Independent working 
style and the work-life balance trend of Gen Y people will cause them to have uncertain 
income and lacks of social security, and thus, lead to higher personal debts, household 
debts, and the unsustainability of the national social welfare system in the future. (4) 
Consumption behavior and a risky lifestyle especially in health will result in the loss of 
country’s human resources, or may incur more additional expenses to take care of the 
disabled group in the future. 

Suggestions to develop the potential of Gen Y in order to support country’s 
growth as follows: (1) Developing a support system and creating an environment that allows 
Gen Y people to be able to better take care of their children and the elderly while they can 
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still work efficiently, for example, by increasing the role of men in raising children and taking 
responsibility for their families, creating an appropriate environment for women to decide to 
have children while still pursuing careers, having qualified nurseries and day care centers of 
with a reasonable price, providing a reliable nursery at work, as well as supporting welfare 
for the elderly to be able to help themselves. (2) Promoting adjustment of up-skill and re-
skill courses, including other skills related to work that are consistent with national 
development and the changing trend In the future, especially communication and 
interaction skills with others, creative skill, critical thinking skill, and problem solving skill, in 
order to be able to perform tasks cannot be replaced by technology. At the same time, 
educational curriculum development and quality training are needed to respond to national 
development directions. (3) Building stability in life by having a comprehensive working 
security system that can respond to working style that will change in the future, and savings 
system to guarantee security in retirement, such as promoting compulsory savings and 
financial literacy. (4) Promoting good health by disseminating accurate health knowledge, 
covering activities regarding educating and behavior development, using technology and 
innovation in tracking and persuading people to change their behavior to have appropriate 
health behaviors, including the reduction of road accident by setting safety standards of 
road and vehicle quality. 
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Key Social Indicators 

Components 2017 2018 2017 2018 

Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. Employment 1/ 

Workforce (Thousands) 38,434 38,178 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 37,959 37,968 
%YOY 0.9 -0.7 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 
Employed Person 
(Thousands) 

37,865 
37,613 

37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 
37,482 

37,483 

%YOY 1.1 -0.7 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 
Unemployed Person 
(Thousands) 

404 
373 

474 411 373 359 351 377 
394 

372 

Unemployment Rate (%) 1.1 099 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 1.04 
Underemployed Person 
(Thousands) 

293 
250 

336 283 319 232 336 239 
193 

231 

2. Health and Illness 
 Number of patients under disease surveillance2/ 
- Measles 5,556 (74.4) 6,562 (18.1) 630 632 1,186 3,108       2,065 1,582 1,520 1,395 
- Meningococcal  
Meningitis 

20 (-28.5) 22 (10) 1 9 3 7 
6 5 6 

6 

- Japanese encephalitis 745 (-8.5) 891 (19.5) 182 251 200 132 258 199 212 222 
- Cholera 5 (-37.5) 12 (140) 0 2 2 1 6 4 1 1 
- Hand, Foot, Mouth 70,008 (-0.3) 67,203 (-4.1) 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 
- Dysentery 3,399 (-29.8) 2,518 (-25.9) 1,132 965 741 561 646 731 642 499 
- Pneumonia 283,601 (5.9) 256,194 (-9.6) 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 
- Leptospirosis 2,540 (-26.8) 2,165 (-14.7) 402 637 932 569 466 495 710 494 
- Dengue Fever 86,922 (63.4) 129,906 (49.4) 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 
- Influenza 183,363 (6.7) 392,518 (105.3) 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 
- Rabies 15 (87.5) 3 (-80) 7 3 3 2 0 2 0 1 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 13.1 (6.6) n.a. 

No quarterly data available 

- Ischaemic heart 
disease 

31.8 (3.2) 
n.a. 

- Cerebrovascular 
disease 

47.2 (6.9) 
n.a. 

- Diabetes 21.9 (12.1) n.a. 

- Cancer and tumors 123.3  (2.4) n.a. 
3.  Social Security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
8,361 8,588 2,310 2,003 1,799 2,249 2,416 2,177 1,878 2,117 

- Crimes against person 
(cases) 

17,704 16,625 4,447 4,619 4,133 4,505 4,351 4,491 3,986 3,797 

- Property crimes (cases) 45,701 47,678 11,267 11,258 11,597 11,579 11,953 11,098 12,587 12,040 
- Narcotics (cases) 289,666 369,948 64,704 77,157 72,784 75,021 86,304 94,205 97,571 91,868 

4. Consumer Protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Contract/Property 3,191 4,017 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 

- Goods and service 1,871 2,105 522 433 482 434 459 706 545 395 

- Advertisement 1,434 7,191 330 253 417 439 726 3,432 1,705 1,328 
- Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and 

marketing 
940 2,252 254 180 220 286 377 651 721 503 

4.2  Hot line 1166 (cases) 52,504 47,996 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 
Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society 
 2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health 
 3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister 
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