
 

 

 

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2562 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสสองปี 2562 
ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญได้แก่ รำยได้และผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน กำรเกิดอุบัติเหตุทำงบกลดลง 
แต่มีประเด็นที่ต้องติดตำม ได้แก่ กำรจ้ำงงำนลดลง หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กำรเจ็บป่วยด้วยโรค 
เฝ้ำระวังเพ่ิมขึ้น กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัว ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง
โดยพิจำรณำจำกคดีอำญำทีเ่พ่ิมข้ึน นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ทำงสังคมที่น่ำสนใจ ได้แก่ คนไทย
อ่ำนและใช้เวลำอ่ำนเพ่ิมขึ้น แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหำอ่ำนไม่ออกและขำดทักษะด้ำนกำรอ่ำน  กำรตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นกับโอกำสทำงกำรศึกษำ และประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์เป็น “Tier 2” 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมทั้งกำรเสนอบทควำมเรื่อง “อุบัติเหตุทำงถนนป้องกันได”้ โดยสรุปสำระดังนี้  

การจ้างงานลดลงเล็กน้อย การว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 

ไตรมำสสองปี 2562 มีผู้มีงำนท ำ 37.8 ล้ำนคน ลดลงร้อยละ 0.3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้มีงำนท ำ
ภำคเกษตรยังคงลดลงต่อเนื่องร้อยละ 4.0 โดยมีสำเหตุมำจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย และปริมำณน้ ำ 
ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมกำรเกษตร ขณะที่ผู้มีงำนท ำนอกภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 สำขำที่มีกำรจ้ำงงำน
เพ่ิมขึ้นได้แก่ สำขำกำรขนส่งกำรเก็บสินค้ำ กำรก่อสร้ำง กำรศึกษำ และสำขำโรงแรมและภัตตำคำร เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.2 6.2 3.1 และ 1.1 ตำมล ำดับ ส ำหรับสำขำที่มีกำรจ้ำงงำนลดลง ได้แก่ สำขำกำรค้ำส่ง/ค้ำปลีก 
และสำขำกำรผลิต ลดลงร้อยละ 0.4 และ 0.5 ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับกำรส่งออกท่ีหดตัว อัตรำกำรว่ำงงำน
เท่ำกับร้อยละ 0.98 เพ่ิมขึ้นใกล้เคียงอัตรำร้อยละ 0.92 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ แต่ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 
1.07 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่ำจ้ำงแรงงำนที่แท้จริงของภำคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 โดยในภำคเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 ขณะที่นอกภำคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 ผลิตภำพแรงงำนโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 

ประเด็นแรงงำนที่น่ำสนใจและควรติดตำม 

1. สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบถึงกิจกรรมภาคเกษตรและรายได้ในระยะต่อไป  โดยกรม
อุตุนิยมวิทยำคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำในช่วงฤดูฝนปี 2562 จะน้อยกว่ำปี 2561 และน้อยกว่ำค่ำปกติประมำณ
ร้อยละ 5-10 สถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เพำะปลูกเป็นวงกว้ำง และจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ถึงกิจกรรมทำงกำรเกษตรและรำยได้ของเกษตรกรในช่วงต่อไป อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มี
แนวทำงบรรเทำผลกระทบปัญหำภัยแล้ง ได้แก่ กำรจัดปฏิบัติกำรฝนหลวง กำรสนับสนุนเครื่องมือ เช่น 
รถบรรทุกน้ ำ และเครื่องสูบน้ ำเพ่ือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่  รวมถึงกำรช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น เช่น  
กำรจ่ำยเงินชดเชย กำรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ และกำรเตรียมเมล็ดข้ำวเพ่ือแจกจ่ำยให้เกษตรกร 

2. การชะลอตัวของเศรษฐกิจตามการหดตัวของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อ
การจ้างงานในระยะต่อไป กำรส่งออกที่หดตัวลงในช่วงครึ่งแรกของปี โดยสำขำที่มีกำรส่งออกหดตัวมำก 
ได้แก่ สินค้ำเกษตร เช่น ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง น้ ำตำล สินค้ำอุตสำหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ยำง ชิ้นส่วน
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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน รถยนต์นั่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคำดว่ำจะกระทบต่อแรงงำนรวมประมำณ 5.1 ล้ำนคน ขณะเดียวกันจ ำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงอำจจะส่งผลต่อแรงงำนในภำคบริกำร และอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในกำรออกมำตรกำรเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ 
มำตรกำรบรรเทำค่ำครองชีพผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และกำรพักช ำระหนี้กองทุนหมู่บ้ำน และมำตรกำรอ่ืนๆ 
เพ่ือกระตุ้นกำรอุปโภคบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศ 

3. การเตรียมความพร้อมรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ กำรบริกำรจัดส่ง
สินค้ำด่วนถึงที่ อำทิ Lineman, Grab, Foodpanda, Get, และ Skootar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำขำกำรขนส่ง/
เก็บสินค้ำซึ่งมีกำรจ้ำงงำนเพ่ิมข้ึนสูงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในไตรมำสนี้เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 7.2 และมีแนวโน้ม
จะเติบโตขึ้นอีกตำมกำรเติบโตของธุรกิจ "อีคอมเมิร์ซ" ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวน
กฎระเบียบ เพ่ือให้ครอบคลุมกำรจ้ำงท ำงำนในประเภทใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น วิธีกำรท ำงำนแบบใหม่ และเชื่อมโยง
ถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้แรงงำนภำยใต้กำรจ้ำงงำนที่ผ่ำน platform ออนไลน์ ได้รับกำรคุ้มครองเหมือน
แรงงำนทั่วไป และรวมถึงผู้บริโภคที่ใช้บริกำรกำรค้ำออนไลน์ได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน และไม่ถูกหลอกลวง 

หนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง  

ไตรมำสหนึ่งปี 2562 หนี้สินครัวเรือนเท่ำกับ 13.0 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 6.3 และคิดเป็น
สัดส่วนต่อ GDP เท่ำกับร้อยละ 78.7 สูงสุดในรอบ 9 ไตรมำส นับตั้งแต่ไตรมำสแรกของปี 2560 โดยหนี้ครัวเรือน
ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลำงปี 2560 เป็นต้นมำ ส ำหรับไตรมำสสองปี 2562 แนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้น
ของหนี้สินครัวเรือนยังต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด เพรำะภำพรวมสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์เพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นในระดับสูงร้อยละ 9.2 โดยยอดคงค้ำงสินเชื่อเพ่ือกำรบริโภคส่วนบุคคลของธนำคำร
พำณิชย์ขยำยตัวร้อยละ 11.3 สูงสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ไตรมำสสี่ปี 2558 เป็นต้นมำ ส่วนยอดคงค้ำงสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อำศัย และรถยนต์ขยำยตัวร้อยละ 7.8 และร้อยละ 10.2 ชะลอลงจำกร้อยละ 9.1 และร้อยละ 11.4 
ในไตรมำสก่อน ตำมล ำดับ 

ในภำพรวมสินเชื่อด้อยคุณภำพเพ่ิมสูงขึ้น โดยยอดคงค้ำงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) เพ่ือกำร
อุปโภคบริโภคในไตรมำสสองปี 2562 มีมูลค่ำ 127,439 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.0 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 ต่อสินเชื่อรวม และร้อยละ 2.75 ต่อ NPLs รวม โดยยอดคงค้ำงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ของสินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตเพ่ิมขึ้นในอัตรำเร่งร้อยละ 32.3 และร้อยละ 12.5 ตำมล ำดับ 
เช่นเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสินเชื่อบัตรเครดิตที่มียอดค้ำงช ำระ
เกิน 3 เดือนขึ้นไปที่กลับมำขยำยตัวอีกครั้ง  

ส ำหรับแนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังปี 2562 คำดว่ำสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยจะชะลอตัวลง
จำกครึ่งปีแรกเนื่องจำกควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยมีแนวโน้มลดลง และควำมเข้มงวดของสถำบันกำรเงินในกำร
ปล่อยกู ้แต่ด้ำนคุณภำพสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะด้อยคุณภำพมำกขึ้น เนื่องจำกในช่วงก่อนมีมำตรกำรก ำกับดูแล
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย (LTV) ธนำคำรพำณิชย์มีกำรแข่งขันปล่อยสินเชื่อในลักษณะที่ผ่อนปรนหลักเกณฑ์กำรอนุมัติ 
ประกอบกับมีกำรให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยในวงเงินสูงกว่ำมูลค่ำท่ีแท้จริงท ำให้ผู้กู้ได้เงินสดกลับมำใช้จ่ำยมำกขึ้น 

อย่ำงไรก็ดี ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ด ำเนินมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง  
ของหนี้สินครัวเรือน และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงสินเชื่อส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยไปพร้อมกัน โดย (1) การก่ากับ
ดูแลการขยายตัวของสินเชื่อ ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลกำรปล่อย



 

3 
 

สินเชื่อหลำยประเภทเพ่ือให้ครอบคลุมกำรก่อหนี้ของครัวเรือน เช่น กำรก ำกับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย (LTV) 
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ รวมทั้งขับเคลื่อนแนวคิดในกำรด ำเนินธุรกิจกำรเงินอย่ำงยั่งยืน 
ผ่ำนกำรให้ควำมส ำคัญกับธรรมำภิบำลในระดับองค์กรและควำมหมำยแบบกว้ำง และ (2) การสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้่า โดยกำรใช้กลไกจำกสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ (SFI) 
เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของธนำคำรพำณิชย์ในระบบปกติ
ได้สำมำรถเข้ำถึงสินเชื่อในระบบได้ เช่น กำรส่งเสริมให้ธนำคำรกรุงไทยเข้ำสู่ตลำดหนี้นอกระบบมำกขึ้น ได้แก่ 
พิโกไฟแนนซ์ นำโนไฟแนนซ์ กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์ กำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินประชำชน พ.ศ. 2562  

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

ไตรมำสสองปี 2562 จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25.9 จำกช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 
โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 135.4 เป็นกำรแพร่ระบำดของโรคตำมฤดูกำล พบมีกำรระบำดใน
สถำนที่ที่มีกำรรวมตัวกันของคนหมู่มำก โดยพบมำกที่สุด คือโรงเรียน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอำยุ 5-14 ป ี
และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.7 พบผู้ป่วยสูงสุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจำกในหลำย
พ้ืนที่มีฝนตกชุก เกิดน้ ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของยุงลำยที่เป็นพำหะของโรค นอกจำกนี้ ต้องเฝ้ำระวัง
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ซิฟิลิสในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจำกกำรติดสำรเสพติด
ที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติดที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 15.3 รวมทั้งกำรเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในวัยท ำงำนเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มข้ึน 

ไตรมำสสองปี 2562 กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 4.6 โดยปริมำณกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยำยตัวร้อยละ 6.9 ขณะที่กำรบริโภคบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 0.9 และยังมีประเด็นที่ต้อง
เฝ้ำระวัง ดังนี้ (1) กำรได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสำมในบ้ำน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภำพคนในบ้ำนและเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคหลำยประเภท จำกกำรศึกษำของศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) 
พบว่ำ ในปี 2560 มีครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่มำกถึง 4.96 ล้ำนครัวเรือน คนที่ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับควันบุหรี่มือสอง
ในบ้ำนโดยเฉลี่ยมำกถึง 10.33 ล้ำนคน และ (2) กำรแพร่ระบำดของบุหรี่ไฮบริด ซึ่งถือเป็นลูกผสมระหว่ำง
บุหรี่ทั่วไปกับบุหรี่ไฟฟ้ำ ออกแบบเป็นหลอดแล้วสอดบุหรี่เข้ำไป พกพำสะดวก ใช้งำนง่ำย ผู้สูบได้รับนิโคติน
เหมือนสูบบุหรี่ทั่วไป ซึ่งมีงำนวิจัยพบว่ำนิโคตินเป็นสำรที่ก่อให้เกิดกำรเสพติดสูงสุดมำกกว่ำเฮโรอีน ดังนั้น ผู้ที่
ต้องกำรเลิกบุหรี่โดยหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ำหรือบุหรี่ไฮบริดมักจะกลำยเป็นผู้ที่สูบทั้งสองอย่ำงและไม่สำมำรถเลิก
สูบบุหรี่ได้ ดังนั้น นวัตกรรมที่จะปลอดภัยต่อสุขภำพผู้ที่สูบบุหรี่มำกที่สุดก็คือ กำรเลิกสูบบุหรี่ 

คดีอาญารวมเพิ่มข้ึนจากคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้น  

ไตรมำสสองปี 2562 คดีอำญำรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.9 จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561 เป็นกำรรับแจ้ง
คดียำเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.6 จำกกำรที่รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับที่สูงมำก 
โดยป้องกันปัญหำใหม่ บ ำบัดรักษำผู้เสพยำกลับสู่สังคมอย่ำงมีสุขและได้รับกำรยอมรับจำกสังคม ขณะที่คดี
ชีวิตร่ำงกำยและเพศรับแจ้งลดลงร้อยละ 2.9 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์รับแจ้งลดลงร้อยละ 6.9 จำกกำรที่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมในทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้ำถึงซึ่งควำมยุติธรรม 
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การเกิดอุบัติเหตุลดลง จ่านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายเพิ่มข้ึน  

ไตรมำสสองปี 2562 สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561 
ร้อยละ 10.6 ขณะทีม่ีผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 และ 8.4 ตำมล ำดับ สำเหตุกำรเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดเป็นกำรขับรถเร็วเกินกว่ำกฎหมำยก ำหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยำนยนต์ 
มีสัดส่วนร้อยละ 40.1 ของประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ส ำหรับอุบัติเหตุรถยนต์โดยสำรสำธำรณะช่วงครึ่ง
ปีแรก 2562 ลดลงจำกช่วงเดียวกันร้อยละ 7.6 ส่วนหนึ่งจำกกำรก ำหนดให้รถโดยสำรสำธำรณะทุกประเภท
และรถตู้ รถลำกจูง และรถบรรทุกขนำดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ต้องติดตั้ง GPS Tracking เพ่ือติดตำมและควบคุม
พฤติกรรมกำรขับรถของพนักงำนขับรถได้แบบเรียลไทม์ อย่ำงไรก็ตำม กำรเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสำรแต่ละครั้ง
มักจะสร้ำงควำมสูญเสียอย่ำงมำกมำย จึงยังต้องเฝ้ำระวังและลดกำรเกิดอุบัติเหตุทั้งในช่วงปกติและ 
ช่วงเทศกำลที่จะมำถึงด้วยกำรเข้มงวดให้ผู้ขับขี่รถต่ำงๆ ปฏิบัติตำมกฏหมำยอย่ำงเคร่งครัด มีใบขับขี่ถูกต้อง 
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตำมกฏจรำจร 

การรับร้องเรียนผ่าน สคบ. เพิ่มข้ึนด้านโฆษณา ขณะทีก่ารรับร้องเรียนผ่าน กสทช. ลดลง  

ไตรมำสสองปี 2562 สคบ. ได้รับกำรร้องเรียนสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนร้อยละ 113.7 
ซึ่งเป็นผลมำจำกมีกำรร้องเรียนด้ำนโฆษณำที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก จำกกำรโฆษณำเกินจริงของเกมโชว์แจกเงิน
รำงวัล ร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ที่มีกำรขำยบัตรล่วงหน้ำแต่ไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ บริกำรอินเทอร์เน็ต และคลินิค/
สถำบันเสริมควำมงำม/ร้ำนเสริมสวยที่ไม่เป็นไปตำมโฆษณำ ขณะที่กำรร้องเรียนผ่ำน กสทช. ลดลงจำกไตรมำสก่อน
ร้อยละ 19.4 โดยเป็นกำรร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกท่ีสุด ส่วนประเด็นร้องเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
มำตรฐำนและคุณภำพกำรให้บริกำร บริกำรเสริม คิดค่ำบริกำรผิดพลำด และกำรยกเลิกบริกำร ตำมล ำดับ 
นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ทั้งกำรโฆษณำเกินจริง กำรจ้ำงดำรำนักแสดง หรือผู้มี
ชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์เพ่ือจูงใจผู้บริโภค กำรใส่สำรอันตรำยหรือสำรที่อยู่ในกำรควบคุมที่อำจมีผลข้ำงเคียง
ท ำให้ผู้บริโภคเสียชีวิต และกำรใช้เลข อย. ปลอม ใช้เลข อย. ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือสวมรอย หรือมีกำรดัดแปลง
ส่วนผสมไปจำกเดิม รัฐควรมีมำตรกำรก ำกับดูแลอย่ำงจริงจัง เท่ำทันผู้ผลิต และควรมีกำรประชำสัมพันธ์ถึง
ลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่ดี กำรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรของคนกลุ่มพิเศษ เช่น สตรีที่ก ำลัง
ตั้งครรภ์หรือก ำลังให้นมบุตร ผู้ที่มีโรคประจ ำตัวที่ต้องทำนยำเป็นประจ ำ รวมถึงประชำสัมพันธ์ช่องทำง 
กำรตรวจสอบร้องเรียนเพ่ือให้ผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ 

คนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้น แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออกและขาดทักษะด้านการอ่าน  

ในปี 2561 คนไทยที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปอ่ำนหนังสือและอ่ำนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 
78.8 หรือ 49.7 ล้ำนคน และใช้ระยะเวลำในกำรอ่ำนเฉลี่ย 80 นำทีต่อวัน แม้โดยภำพรวมกำรอ่ำนของคนไทยจะดีขึ้น
ทั้งในแง่จ ำนวนคนอ่ำนและเวลำที่ใช้ในกำรอ่ำน แต่ยังมีประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนี้ (1) ประชำกร 13.7 ล้ำนคน 
หรือประมำณร้อยละ 21.2 ไม่อ่ำน สะท้อนว่ำกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนยังไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร (2) เด็กเล็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ประมำณ 1.1 ล้ำนคน หรือร้อยละ 24.8 ไม่ได้อ่ำน 
เพรำะถูกมองว่ำเด็กเกินไป และ 1.45 แสนคน อ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งจ ำเป็นต้องรณรงค์ให้ควำมรู้
และสร้ำงควำมเข้ำใจกับพ่อแม่และสังคมให้มำกขึ้น เนื่องจำกกำรส่งเสริมกำรอ่ำนแก่เด็กที่เหมำะสมตำม
พัฒนำกำรจะช่วยสนับสนุนให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีโอกำสได้อ่ำนหนังสือเพ่ิมมำกขึ้น และกำรปล่อยให้เด็ ก 
อยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกเกินไปอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหลำยด้ำนโดยเฉพำะต่อพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ 
(3) เด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี ประมำณ 5.1 แสนคน หรือร้อยละ 7.3 ยังมีปัญหำอ่ำนไม่ออกและอ่ำนไม่คล่อง 
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สะท้อนให้เห็นว่ำกำรจัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนยังมีปัญหำที่จ ำเป็นต้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไข  
ทั้งในด้ำนหลักสูตร และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ (4) เด็กไทยยังขำดทักษะกำรอ่ำน พิจำรณำจำกผล
กำรประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่ำในกลุ่มนักเรียนอำยุ 15 ปียังมีปัญหำเรื่องทักษะกำรอ่ำน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 409 ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติ และต่ ำกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำนในเอเชียด้วยกัน ทั้งนี้  
มีนักเรียนประมำณครึ่งหนึ่งยังมีระดับกำรรู้เรื่องกำรอ่ำนไม่ถึงระดับพ้ืนฐำนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในกำรที่จะ
ศึกษำต่อและกำรเป็นแรงงำนที่มีคุณค่ำของประเทศ และเกือบไม่มีนักเรียนที่มีทักษะกำรอ่ำนถึงระดับสูง 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับโอกาสทางการศึกษา  

จำกข้อมูลกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2560 พบว่ำจ ำนวนหญิงคลอดบุตรอำยุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 
12.9 อัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อประชำกรหญิงในช่วงอำยุเดียวกัน 1,000 คน เท่ำกับร้อยละ 
39.6 และอัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 10-14 ปี ต่อประชำกรหญิงในช่วงอำยุเดียวกัน 1,000 คน คิดเป็น
อัตรำร้อยละ 1.3 ในปี 2560 แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ตัวเลขยังสูงและยังต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะ 
ยังเป็นวัยที่ควรอยู่ในระบบกำรศึกษำ และส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร ในปี 2561 วัยรุ่นก่อนตั้งครรภ์ส่วนใหญ่
ร้อยละ 51 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ซึ่งขณะตั้งครรภ์มีร้อยละ 23.3 ที่ได้เรียนต่อในสถำนศึกษำเดิม และมีเพียง
ร้อยละ 5.1 ที่จบกำรศึกษำ โดยส่วนใหญ่ต้องหยุดเรียน/ลำออก และต้องพักกำรเรียนชั่วครำว ส่วนกำรด ำเนิน
ชีวิตหลังคลอดบุตร พบว่ำส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้ำนเลี้ยงลูก อย่ำงไรก็ตำม หลังกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พบว่ำ สัดส่วนแม่วัยรุ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษำ ที่มีโอกำส 
ได้กลับเข้ำไปเรียนที่เดิมและเรียนนอกระบบโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และคำดหวังว่ำจำกกำรบังคับใช้กฎกระทรวง
ศึกษำธิกำรเรื่อง “ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำจะท ำให้แม่วัยรุ่น 
ที่เป็นนักเรียน นักศึกษำ มีโอกำสได้อยู่ในระบบกำรศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำเป็นจ ำนวนมำกข้ึน 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็น “Tier 2” เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน  

รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (TIP Report) ปี 2019 กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประกำศกำรจัดระดับประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 187 ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับกำรจัดระดับอยู่ใน “Tier 2 
ประเทศที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน แต่พยำยำมแก้ไข” เช่นเดียวกับปี 2561 จำกกำรแสดงให้เห็นถึง
ควำมพยำยำมที่เพ่ิมข้ึนของไทยในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ จริงจัง ป้องกัน และมีควำมคืบหน้ำในกำรแก้ปัญหำ
แต่ยังไม่สำมำรถขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย์ได้ตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำของกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ  พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะที่ไทยยังคงต้องพัฒนำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่ส ำคัญทั้งในด้ำนกำรด ำเนินคดี ด้ำนกำรคุ้มครอง
และด้ำนกำรป้องกัน โดยกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญที่ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่เพ่ิมขึ้น อำทิ 
กำรก ำหนดบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงเข้มงวด กำรคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหำยไปยังทีมสหวิชำชีพ  
กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทยทุกคนให้เข้ำสู่ระบบอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  

บทความเรื่อง“อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้” 

สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยทำงถนนโลก
ปี 2018 (Global Status Report on Road Safety 2018) จัดท ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก ระบุประมำณกำร
ผู้เสียชีวิตจำกภัยบนท้องถนนของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีจ ำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 22,491 รำย 
คิดเป็น 32.7 คนต่อประชำกรแสนคน แม้จะมีแนวโน้มลดลงจำกปี 2016 แต่กำรเสียชีวิตจำกภัยบนท้องถนน
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ของไทยยังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มประชำกรที่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน
สูงสุด อยู่ในกลุ่มอำยุ 15-24 ปี มีจ ำนวน 4,436 รำย ในจ ำนวนนี้ เพศชำยมีกำรเสียชีวิตสูงกว่ำเพศหญิง
ประมำณ 3.8 เท่ำ โดยรถจักยำนยนต์เป็นยำนพำหนะที่เกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด จ ำนวน 40,306 รำย (ร้อยละ 
39.6) ส ำหรับสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 50 เกิดจำกกำรขับรถโดยประมำท 
ได้แก่ ขับรถตัดหน้ำกระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด ขับรถตำมกระชั้นชิด ทั้งนี้ อุบัติเหตุทำงถนน
ก่อควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจและสังคมมำกกว่ำห้ำแสนล้ำนบำทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของ GDP 

แนวคิดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแนวคิดจำกเดิมที่มองว่ำผู้ใช้รถใช้ถนน
เป็นต้นเหตุของปัญหำ ไปสู่แนวคิดของควำมรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility) ต่อควำมปลอดภัย
บนท้องถนน โดยใช้วิธีกำรจัดกำรที่มุ่งสร้ำงระบบควำมปลอดภัยทำงถนน (Safe System Approach) โดยมอง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ คน ยำนพำหนะ และถนน ให้เป็นระบบแบบองค์รวม (Holistic View) และ
ยอมรับควำมจริงที่ว่ำมนุษย์มีข้อจ ำกัดด้ำนสมรรถนะและควำมเปรำะบำงของร่ำงกำย โดยหำกปัจจัยอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องในระบบ เช่น ถนน หรือยำนพำหนะ ไม่มีควำมบกพร่อง หรือออกแบบให้สำมำรถรองรับ 
ควำมผิดพลำดเหล่ำนี้ได้ จะช่วยลดอัตรำกำรสูญเสีย หรือบรรเทำควำมรุนแรงลงได้ โดยมีแนวทำงแก้ไขหลัก 4 ด้ำน 
คือ (1) ผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัย ต้องตระหนักและมีจิตส ำนึกเรื่องวัฒนธรรมควำมปลอดภัยและปฏิบัติตำมกฎ
จรำจร (2) ยานพาหนะที่ปลอดภัย โดยมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุและลด
ควำมเสี่ยงในกำรชนและควำมรุนแรงต่อกำรบำดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้เดินเท้ำและผู้ใช้จักรยำน (3) ถนนและสภาพ
ข้างทางท่ีปลอดภัย โดยมีกำรออกแบบให้มีควำมปลอดภัย มีกำรติดตั้งอุปกรณ์บนถนนเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บ
และเสียชีวิตหำกเกิดอุบัติเหตุ และ (4) การใช้ความเร็วที่ปลอดภัย ควำมเร็วของยำนยนต์สะท้อนถึงควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดอันตรำยบนท้องถนน โดยกำรขับรถเร็วเกินก ำหนด หรือมีกำรใช้ควำมเร็วที่สูงขึ้น โอกำสจะเกิด
อุบัติเหตุย่อมสูงขึ้นตำมไปด้วย 

นโยบายและการด่าเนินงานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ที่ผ่ำนมำควำมปลอดภัยทำงถนน
เป็นเรื่องส ำคัญ จึงได้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2561–2564 รวมทั้งจัดท ำแผน
บูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล กำรออกกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือลดกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน นอกจำกนี้ มีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงระบบ
ควำมปลอดภัยทำงถนน อำทิ กำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก เช่น เมำไม่ขับ กำรสวมหมวก
นิรภัย ฯลฯ กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับผู้ใช้รถให้ใช้ควำมเร็วที่ปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนที่ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือยกระดับควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของรถยนต์   
กำรจัดกำรให้ถนนมีควำมปลอดภัยอยู่อย่ำงต่อเนื่อง กำรควบคุมกำรใช้ควำมเร็วของยำนพำหนะให้อยู่ในอัตรำ
ที่กฎหมำยก ำหนด 

ข้อเสนอแนะการสร้างความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุทำงถนนเป็นเรื่องที่สำมำรถป้องกันและลด
ควำมสูญเสียได้ ภำยใต้แนวทำงระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) โดยมีแนวทำง ดังนี้  

1. ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงถนนให้ได้ระดับ 3 ดำวตำมแนวทำงสำกล โดยตรวจสอบ
และปรับปรุงเส้นทำงถนน โดยถนนที่มีกำรสัญจรเดิมที่ควรมีกำรตรวจสอบและปรับปรุงให้อยู่ในสภำพที่
ปลอดภัยต่อกำรสัญจรทั้งรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ จักรยำน และที่คนเดิน ส ำหรับกำรสร้ำงถนนเส้นใหม่ควรมี
กำรก ำหนดให้กำรก่อสร้ำงได้มำตรฐำนอย่ำงน้อยถนนระดับ 3 ดำวขึ้นไป ตำมหลักเกณฑ์ของ International 
Road Assessment Program (iRAP)  
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2. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี มุ่งเน้นในเรื่องกำรใช้ควำมเร็วตำมกฎหมำย
ก ำหนด กำรดื่ม/เมำไม่ขับ กำรใช้อุปกรณ์ท่ีกฎหมำยบังคับ ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

3. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้เพ่ือลดกำรเกิดอุบัติเหตุบนถนน โดยน ำระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ช่วยแจ้งเตือนผู้ขับรถ ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ เมื่อผู้ขับ
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำยขณะขับขี่  

4. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในกำรด ำเนินกำรสร้ำงระบบควำมปลอดภัยทำงถนนในพ้ืนที่  
โดยกำรส ำรวจถนนและปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวำงถนนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรดูแลต้นไม้ กำรลด
จุดอับ ตลอดจนรณรงค์และปลูกฝังจิตส ำนึก เสริมสร้ำงพฤติกรรมด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับกลุ่มเด็ก
และเยำวชน  

5. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุอย่ำงละเอียด เป็นระบบ และเป็นเอกภำพ เพ่ือให้
สำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ ที่ครอบคลุมข้อมูลในทุกมิติ  

6. ผลักดันให้มีหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน ที่สำมำรถบูรณำกำร
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วน ทั้งในเรื่องงบประมำณ แผนงำน 
โครงกำร กำรติดตำมประเมินผล ตลอดจนระบบข้อมูล รวมทั้งกำรพัฒนำกลไกกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
ระดับพ้ืนที ่เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในกำรลดอัตรำกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
2 กันยำยน 2562  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 
 

องค์ประกอบหลัก 
2560 2561 2560 2561 2562 

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

ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,100 38,434 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 
%YOY 0.4 0.9 -0.3 0.3 1.3 -0.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,458 37,865 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 
%YOY -0.6 1.1 0.6 0.4 -1.6 -0.6 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 451 404 463 465 453 422 474 411 373 359 351 377 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 1.2 1.1 121 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน) 303 293 293 352 217 237 336 283 319 232 336 239 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด 3,185 (88.6) 5,556 (74.4) 367 295 479 785 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 

- ไข้กำฬหลังแอ่น 28 (64.7) 20 (-28.5) 5 5 7 6 1 9 3 7 4 4 

- ไข้สมองอักเสบ 815 (5.5) 745 (-8.5) 259 143 193 143 182 231 200 132 240 178 

- อหิวำตกโรค 8 (-84.3) 5 (-37.5) 2 2 2 2 0 2 2 1 5 4 

- มือ เท้ำ และปำก 70,189 (12.2) 70,008 (-0.3) 11,450 19,958 35,168 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 

- บิด 4,847 (27.9) 3,399 (-29.8) 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 741 561 627 702 

- ปอดอักเสบ 267,741 (10.4) 283,601 (5.9) 63,869 53,578 79,622 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 

- ฉ่ีหนู 3,474 (51.3) 2,540 (-26.8) 573 592 1,666 1,132 402 637 932 569 457 486 

- ไข้เลือดออก 53,189 (16.8) 86,922 (63.4) 7,060 9,170 32,410 5,521 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 

- ไข้หวัดใหญ่ 171,811 (16.7) 183,363 (6.7) 19,742 18,508 109,057 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 

- พิษสุนัขบ้ำ 8 (-62.5) 15 (87.5) 2 3 2 1 7 3 3 2 0 2 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง 11.0 (37.5) n.a.  

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 

- หัวใจขำดเลือด 27.8 (3.3) n.a.  

- หลอดเลือดสมอง 38.7 (7.2) n.a.  

- เบำหวำน 17.5 (17.4) n.a.  

- มะเร็งและเนื้องอก 
ทุกชนิด 

107.9 (3.0) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

ทำงบก (รำย) 
8,491 7,506 2,304 2,111 1,756 2,320 2,031 1,746 1,590 2,139 2,198 2,063 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย และ
เพศ (คดี) 

18,249 17,524 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 4,083 4,478 4,327 4,485 

- คดีประทุษร้ำยต่อ
ทรัพย์สิน (คดี) 

56,778 53,456 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 13,557 13,782 11,877 10,485 

- คดียำเสพติด (รำย) 278,807 355,584 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 89,414 93,705 85,846 93,793 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญำ/
อสังหำริมทรัพย์ 

3,707 4,350 548 1,380 928 851 660 795 1,072 1,823 2,732 5,839 

- กรณีสินค้ำและบริกำร
ทั่วไป 

2,026 2,092 618 472 486 450 522 433 482 664 1,170 1,050 

- กรณีโฆษณำ 2,425 1,434 432 872 734 432 330 253 417 434 459 706 
- กรณีกฎหมำย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง 
712 941 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

45,311 52,504 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 

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



 

 

 

Thailand’s Social Situation and Outlook in Q2/2019 

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 
released the official report on Thailand’s social situation and outlook in the second quarter 
of 2019, of which key issues included an increase in income and labor productivity, and a 
decrease in road traffic accident. However, there were still some major issues require close 
monitoring including a decline in employment, an increase in household debt, an increase in 
diseases under surveillance, an increase in alcoholic beverage and cigarette expenditures, 
and a decline in security of life and property by considering increased criminal cases. 
Moreover, there were also interesting social situations including reading more and spending 
more time in reading for Thai people but school-aged children still have difficulty in reading 
and lacks of reading skill, teenage pregnancy and educational opportunities, Thailand has 
been ranked as a "Tier 2" for the 2nd consecutive year in solving Human Trafficking 
Problems, and also the article “Preventable road accident”. The summary is as follows. 

Employment decreased. Unemployment rate was still low. Labour income increased. 

In Q2/2019, there were 37.8 million people employed, declined by 0.3 percent from 
Q2/2018. Employment in agricultural sector continuously decreased by 4.0 percent caused 
by inclement weather and insufficient amount of water for agricultural activities whereas 
employment in non-agricultural sectors expanded by 1.5 percent. Economic sectors that had 
higher employments included transportation and storage, construction, education, and hotel 
and restaurant, increased by 7.2, 6.2, 3.1, and 1.1 percent respectively. For sectors that had 
reduced employments included wholesale/retail and manufacturing sector, decreased by 
0.4 and 0.5 percent respectively, which was consistent with the slowdown exports. 
Unemployment rate was equal to 0.98 which slightly increased from 0.92 as of the previous 
quarter but it was lower than the unemployment rate of Q2/2018 at 1.07. Real wage in 
private sector increased by 4.7 percent with the agricultural sector increasing by 5.4 percent, 
while the non-agricultural sector increased by 3.7 percent. Overall labour productivity 
increased by 2.6 percent. 

Issues that should be monitored in the future include: 

1. The drought situation that will further affect agricultural activities and 
farmers' income. The Thai Meteorological Department forecasted that the amount of water 
during the rainy season in 2019 will be less than in 2018 approximately 5-10 percent less than 
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normal values. Such a situation will affect a large area of cultivated land and will continue to 
affect agricultural activities and incomes of farmers in the next period. However, currently the 
relevant government agencies have implemented policies for mitigation of drought problems, 
such as the operation of the Royal Rainmaking, supporting tools such as water trucks and 
pumps to solve problems in the area. Moreover, there were also measures that helped 
farmers in short-term such as supporting monetary compensation and low interest funds, and 
the preparation of rice grains for distribution to farmers. 

2. The economic slowdown following the contraction of the export and tourism 
sectors may affect employment in the next phase. The exports contracted in the first half 
of the year. Exporting products with a significant contraction included agricultural products 
such as rice, rubber, cassava, and sugar, and industrial products such as rubber products, 
computer equipment parts, integrated circuits and passenger car parts, machinery equipment, 
chemicals, and petroleum products. This export contraction was expected to affect 
approximately 5.1 million people in total. At the same time, the number of tourists was likely 
to slow down which may affect the labour in the service sector and related industries. 
However, the Cabinet previously approved the issuance of measures to alleviate the effects of 
the economic slowdown, such as the cost of living mitigation measures through the state’s 
welfare card, a moratorium on village funds, and other measures to stimulate domestic 
consumption and investment. 

3. Preparation to support new business models that are growing rapidly include 
express delivery services such as Lineman, Grab, Foodpanda, Get, and Skootar which are parts 
of the transportation/storage sector. Employment in this sector has gradually increased 
especially in this quarter increased by 7.2 percent and is likely to grow continuously according 
to growth of E-commerce businesses. In this regard, government agencies need to review 
regulations to cover employment in this new kind of jobs, new working patterns so that 
workers under new kind of business through the online platform are protected as same as 
other sectors. Moreover, it should be linked with the consumer protection for customers who 
use this online platform services to receive standardized services and not to be deceived. 

Household debt continued to increase. 

In Q1/2019, household debt was equal to 13.0 trillion baht, increased continuously 
by 6.3 percent and accounted for 78.7 percent of the total GDP which was the highest 
among the previous 9 quarters since Q1/2017. It has continuously increased since mid-2017 
onwards. For Q2/2019, household debt is likely to increase and it is required close 
monitoring because the overall commercial bank loans for personal consumption increased 
at a high level of 9.2 percent. The outstanding balance of personal consumption loans of 
commercial banks expanded by 11.3 percent, the highest in 4 years since Q4/2015 onwards. 
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Outstanding loans for housing and automobiles expanded by 7.8 and 10.2 percent, 
decelerated from 9.1 and 11.4 percent in the previous quarter respectively. 

Overall, non-performing loans (NPLs) increased with the outstanding balance in 
Q2/2019 worth 127,439 million baht, increased by 10.0 percent from the same period last 
year. It was accounted for 2.74 percent to total loans and 2.75 percent to total NPLs. The 
outstanding non-performing loans for cars and credit cards increased at an accelerated rate 
of 32.3 and 12.5 percent respectively, as well as personal loans under high supervision 
which were still at high level and credit card loans with outstanding balances over 3 months 
and over which returned to expand again. 

As for the trend of household debt in the second half of 2019, housing loans are expected 
to slow from the first half due to the demand for housing is likely to decrease and the restrictions 
of financial institutions in lending. However, credit quality tends to be less quality since previously 
there were measures to regulate housing loans (LTV), commercial banks competing to grant credits 
in relaxed approval criteria, as well as providing loans for housing in an amount higher than the 
real value, which allowed borrowers to get more cash back to spend. 

However, during the past, the government has taken measures to oversee the 
continuous expansion of household debt and created opportunities to access credit for low 
income people at the same time by (1) Supervising credit expansion The Bank of Thailand 
has revised several regulations for credit lending to cover all new household debt creation, 
such as housing loans with Loan to Value (LTV), credit card loans, car title mortgage loans, 
and has also driven the concept of sustainable financial business operations through the 
emphasis on corporate governance at the organizational level and broad sense. (2) Creating 
opportunities for credit access to reduce inequality by using mechanisms from state-
owned specialized financial institutions (SFIs) so that people or small entrepreneurs who 
cannot access the funding sources of commercial banks in the normal system can access to 
loans, such as promoting Krung Thai Bank to operate more in informal debt markets 
including Pico Finance, Nano Finance, modification of loan approval criteria with car 
registration, and the announcement of the People Financial Institution Act B.E. 2562. 

In term of illness, influenza and dengue fever must be monitored continuously. 

In Q2/2019, the total number of patients with surveillance increased from Q2/2018 
by 25.9 percent. The number of influenza patients increased by 135.4 percent due to 
seasonal spread. An outbreak was in a place where there was a gathering of many people 
which was most commonly found in schools. The majority of patients were found in 
children aged 5-14 years. Dengue fever patients increased by 30.7 percent, the highest cases 
in the northeastern region because many areas had heavy rain and flooding which is a 
breeding ground of Aedes mosquitoes, carriers of the disease. In addition, there were other 
issues needed to be closely monitor including surveillance of sexually transmitted diseases 
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in syphilis among teenagers which is likely to increase, severe psychiatric patients from drug 
addiction who received treatment for drug addicts that increased by 15.3 percent from 2017, 
and non-communicable diseases (NCDs) in working age population which increased and can 
affect themselves, family, community and society. 

Alcoholic beverage and cigarette consumptions increased. 

In Q2/2019, the overall consumptions on alcoholic beverages and cigarette grew by 
4.6 percent. The amount of alcohol consumption increased by 6.9 percent while cigarette 
consumption increased by 0.9 percent. There were still issues that need to be cautious 
including (1) Second-hand and third-hand smoke in the home which affects the health of 
people in the home and the risk of many diseases: According to a study by the Tobacco 
Control Research and Knowledge Management Center (TRC) in 2017, there were 4.96 million 
households with smokers. Non-smokers receive an average of 10.33 million by being second-
hand smoke in the house. (2) The spread of hybrid cigarettes which is a combination 
between conventional cigarettes and electric cigarettes. It is designed as a tube, can insert a 
cigarette into it. It is easy to carry, easy to use, and the smoker receives nicotine just like a 
normal smoker. Research has found that nicotine is the substance that causes the highest 
addiction than heroin, so people who want to quit smoking by turning to smoking electric 
cigarettes or hybrid cigarettes tend to become those who smoke both types of cigarette and 
cannot quit smoking. Therefore, the best innovation that is safe for the health of people 
who smoke is to quit smoking. 

Overall criminal cases increased from narcotic cases. 

In Q2/2019, overall criminal cases increased by 16.9 percent from the same quarter 
in 2018. There was a 21.6 percent increase in narcotic cases due to the government's high 
level of importance on drug problem resolution by preventing new problems and treatment 
of drug addicts back to society happily and turning them to be accepted by society. Crimes 
against life, body and sexual assaults decreased by 2.9 percent. Crimes against property 
decreased by 6.9 percent as the related agencies have suppressed all forms of crime to 
promote a peaceful and inclusive society for sustainable development to allow everyone be 
able to access justice.  

The accident was reduced while the number of deaths and the value of damage increased. 

In Q2/2019, the situation of road traffic accident declined from the same quarter of 
2018 by 10.6 percent while number of deaths and property damages increased by 3.0 and 8.4 
percent respectively. The major cause of accidents is driving faster than the law. The type of 
vehicle that has the highest accident is still a motorcycle, accounted for 40.1 percent of all 
accident vehicles. In the first half of 2019, public car accidents decreased by 7.6 percent, 
partly due to the regulation for all types of public transportations including buses, vans, 
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towing vehicles, and large trucks (10 wheels or more) to install GPS tracking in order to track 
and control driver's driving behavior in real time. However, each bus accident often causes 
enormous loss. Therefore, there must also be surveillance and reduction of accidents during 
normal time and upcoming festival time by restricting drivers to comply with the law, 
validation of driving license, stop driving while drunk, and increasing traffic rule compliance. 

The complaint received through the OCPB increased in advertising complaints 
while the complaints received through the NBTC decreased. 

In Q2/2019, the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) received 113.7 
percent increase in product and service complaints from the previous quarter as a result of 
a significant increase in advertising complaints, especially from exaggerated advertising of 
game shows giving away prizes, a buffet restaurant that sold advance tickets that were not 
be able to use, internet services and clinics/beauty institutes/beauty salons that were not as 
advertised. Meanwhile, the complaints through the Office of The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission (NBTC) decreased by 19.4 percent from the previous 
quarter, which were mostly about mobile phones. As for the complaint issues, most of them 
were about the standards and quality of service, extra services, incorrect service charge, and 
service canceling, respectively. Moreover, there was issue of food supplements which is 
about its exaggerated advertising, hiring actors or celebrities as a presenter to motivate 
consumers, using of dangerous substances or substances under control which may have side 
effects may cause death to consumers, use of counterfeit FDA numbers that did not match 
the product, and modification of original ingredients. Therefore, the government should have 
serious regulatory measures, not to be fooled by producers, and should inform the 
characteristics of good dietary supplements. In addition, Consumption of dietary 
supplements for special groups should be warned, such as women who are pregnant or do 
breastfeeding, and people with chronic illnesses who need to take medication regularly. 
channels for investigation of complaints should be informed in so that consumers can be 
another mechanism for resolving problems. 

Thai people read more and spent more time for reading but school-aged 
children still had difficulty in reading and lacks of reading skill. 

In 2018, Thai people aged 6 years and over reading book and electronic media 
accounted for 78.8 percent or 49.7 million people. The average time of reading was 80 
minutes per day. Although the overall reading of Thai people improved both in terms of 
number of readers and the time they spent on reading, there were still issues that need to 
be solved. (1) 13.7 million people or 21.2 percent of population did not read, reflecting that 
the activities promoting reading habit were not as successful as they should be.  
(2) Approximately 1.1 million of small children under 6 years old or 24.8 percent did not 
read because they were seen as too young, and 1.45 hundred thousand children read only 
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electronic media which is needed campaigns to educate and create understanding to 
parents and society because promoting reading for children as appropriate as their 
development will encourage preschool-aged children to have more opportunities to read 
books. On top of that, letting children stay with the electronic media too much may pose a 
number of risks especially to their learning development. (3) About 5.1 hundred thousand 
people, or 7.3 percent of school children aged 6-14 years had problems with illegibility and 
difficulty in reading, reflecting that education management at the basic education level still 
has problems that need to be improved both in the curriculum and methods of teaching.  
(4) Thai children still lack reading skills. Considering the assessment of PISA 2000 through 
PISA 2015, it was found that among students aged 15 years still had problems with reading 
skills with an average score of 409 which is lower than the international average and less 
than neighboring countries in Asia. About half of the students did not have basic reading 
level, which was considered a risk group for further education and for being a valuable 
labour for the country. In addition, almost no students had high reading skills.  

Teenage pregnancy and educational opportunities 

According to the Ministry of Public Health data in 2017, the number of maternity 
women at age 10-19 years was 12.9 percent. The birth rate of women aged 15-19 years per 
1,000 female population of the same age was 39.6 percent and the birth rate of women 
aged 10-14 years per 1,000 female population of the same age was 1.3 percent. Despite a 
downward trend, the numbers were still high and had to be continuously monitoring 
because they were still in an age that should be in the education system and most of them 
were not ready to have children. In 2018, 51 percent of pre-pregnancy teens are students. 
While pregnant, 23.3 percent of them have studied in the same educational institutions and 
only 5.1 percent graduated. Most of them had to stop studying/resign and must suspend 
study temporarily. As for the lifestyle after childbirth, it was found that most of them had to 
stay at home to raise children. However, after enforcing the Prevention and Solution of 
Adolescent Pregnancy Act (BE 2559), it was found that the proportion of teenage mothers 
who were students had more opportunity to go back to study in the same school or they 
can study in informal system instead. In addition, it was expected that the enforcement of 
the Education Ministerial Regulations on "Specify the type of school and the operation of 
the school to prevent and solve the problem of teen pregnancy in 2018", which came into 
effect since last April, will make teenage mothers who were students to have more 
opportunities to be in the educational system until graduation again. 

Thailand has been ranked as a "Tier 2" for the 2nd consecutive year in solving 
Human Trafficking Problems. 

From the TIP Report in 2019, the U.S. Department of State announced 187 countries 
around the world, with Thailand being ranked in the "Tier 2: Countries whose governments 
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do not fully comply with the TVPA's minimum standards, but are making significant efforts.” 
as same as in 2018. Thailand has shown an increase effort to carry out important, serious, 
preventive, and progressive solutions, but not yet able to eliminate human trafficking in 
accordance with the minimum standards of the U.S. law. The report gave suggestions that 
there are still various problems that Thailand has to solve and develop in terms of the 
protection and litigation and protection. The important operations in Thailand have shown 
increased efforts, such as imposing strict penalties for offenders, sorting and referring victims 
to multidisciplinary teams, and organizing registrations of foreign workers in Thailand. 

The article “Preventable road accident” 

Road safety situation in Thailand The Global Status Report on Road Safety 2018 
prepared by the World Health Organization stated that the number of road deaths in 
Thailand ranked 9th in the world, with 22,491 deaths or 32.7 deaths per 100,000 population. 
Even the number was likely to decrease after 2016, Thai road deaths were still 1st in 
Southeast Asia. The highest number of people killed in road accidents were in the age group 
15-24 years, about 4,436 people. Among these number, males were approximately 3.8 times 
more likely to die than females. Motorbikes were the vehicles that cause the most 
accidents, of 40,306 cases (39.6 percent). For the cause of road accidents, about 50 percent 
of them caused by reckless driving such as cut-off driving, driving faster than the law limit, 
and driving very close to others. Road accidents caused economic and social losses of more 
than five hundred billion baht per year or 6 percent of GDP. 

Concept of solving road accident problems Nowadays, there has been a change in 
concept from the point of view that road users were the cause of problems to the concept 
of shared responsibility on road safety by using management methods aimed at creating a 
Safe System Approach with all relevant factors including people, vehicles, and roads into a 
holistic view and accepted the fact that humans have limitations in their ability and physical 
weakness. If other factors involved in the system such as roads or vehicles are not faulty or 
designed to handle these mistakes, they will help reduce the rate of loss or can alleviate 
the violence. There are 4 main solutions: (1) Safe road users They must be aware of safety 
and obey traffic rules. (2) Safe vehicles It has the ability to handle impacts in an accident 
and reduce the risk of collisions and the severity of injury to the driver, pedestrians, and 
bicycle users. (3) Safe roads and roadside conditions They must be designed to be safe.  
Equipment must be installed on the road to prevent injuries and death in the event of an 
accident. (4) Use of safe speeds Vehicle speed reflects the risk of road hazards. By driving 
too fast or with a higher speed, the likelihood of accidents will also increase accordingly. 

Road safety policies and operations in Thailand In the past, road safety is an 
important issue, Therefore, there were a master plan for road safety articles (BE 2561– 2564), 
an integrated plan to prevent and reduce road accidents during the festival, and other laws 
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and regulations that associated in order to reduce accidents and loss of life and property. 
Moreover, road safety systems were implemented including awareness raising and 
information campaigns such as drunk driving, wearing a helmet, etc. Raising awareness 
among car users to use safe speeds campaign was also implemented through community 
involvement in the area. Various car criteria were defined to improve the engineering safety. 
There were continuous road safety management and control of the use of vehicle speed to 
be at the rate required by law. 

Recommendations for creating road safety Road accidents are a matter that can 
prevent and reduce losses under the Safe System Approach, with the following guidelines: 

1. Raise the level of road safety standards to 3 stars, according to international 
guidelines, by examining and improving road routes. The roads with original traffic should be 
inspected and improved to be in a safe condition for cars, motorcycles, bicycles and 
pedestrians. For the construction of new roads, it should be set to at least 3 stars and above 
according to the rules of the International Road Assessment Program (iRAP). 

2. Enforce the law seriously and continuously throughout the year. Certain laws 
should be focused on speed limit, driving while drunk, using of the equipment required by 
law, as well as encouraging the use of technology in the traffic operation. 

3. Promote the use of technology and innovation to reduce road accidents by 
introducing Artificial Intelligence (AI) systems to alert drivers, administrators and relevant 
people when the driver has a dangerous behavior while driving. 

4. Support local participation in the construction of road safety systems in their area 
by surveying roads and improving roadblocks that are at risk of accidents such as tree care, 
reducing blind spots, as well as campaigning and awareness building to strengthen road 
safety behavior for children and youth. 

5. Develop a systematic and integrated accident data system to be able to use as a 
national database which covers information in every dimension. 

6. Promote a main agency for road safety that can integrate operations between 
relevant departments and network associates from all sectors In terms of budgets, plans, 
projects, monitoring and evaluation, as well as information systems Including the 
development of road safety management mechanisms at the area level In order to be 
effective in practically reducing the rate of loss of life and property. 

 
 
 

Office of National Economic and Social Development Council 
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Key Social Indicators 

Components 2560 2561 2560 2561 2562 

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

Workforce (Thousands) 38,100 38,434 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 
%YOY 0.4 0.9 -0.3 0.3 1.3 -0.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 
Employed Person (Thousands) 37,458 37,865 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 
%YOY -0.6 1.1 0.6 0.4 -1.6 -0.6 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 
Unemployed Person 
(Thousands) 

451 404 463 465 453 422 474 411 373 359 351 377 

Unemployment Rate (%) 1.2 1.1 121 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 
Underemployed Person 
(Thousands) 

303 293 293 352 217 237 336 283 319 232 336 239 

2. Health and Illness  
 Number of patients under disease surveillance2/  
- Measles 3,185 (88.6) 5,556 (74.4) 367 295 479 785 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 

- Meningococcal  
    Meningitis 

28 (64.7) 20 (-28.5) 5 5 7 6 1 9 3 7 4 4 

- Japanese encephalitis 815 (5.5) 745 (-8.5) 259 143 193 143 182 231 200 132 240 178 

- Cholera 8 (-84.3) 5 (-37.5) 2 2 2 2 0 2 2 1 5 4 

- Hand, Foot, Mouth 70,189 (12.2) 70,008 (-0.3) 11,450 19,958 35,168 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 

- Dysentery 4,847 (27.9) 3,399 (-29.8) 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 741 561 627 702 

- Pneumonia 267,741 (10.4) 283,601 (5.9) 63,869 53,578 79,622 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 

- Leptospirosis 3,474 (51.3) 2,540 (-26.8) 573 592 1,666 1,132 402 637 932 569 457 486 

- Dengue Fever 53,189 (16.8) 86,922 (63.4) 7,060 9,170 32,410 5,521 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 

- Influenza 171,811 (16.7) 183,363 (6.7) 19,742 18,508 109,057 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 

- Rabies 8 (-62.5) 15 (87.5) 2 3 2 1 7 3 3 2 0 2 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases  
- High blood pressure 11.0 (37.5) n.a.  

No quarterly data available 

 

- Ischaemic heart disease 27.8 (3.3) n.a.   

- Cerebrovascular disease 38.7 (7.2) n.a.   

- Diabetes 17.5 (17.4) n.a.   

- Cancer and tumors 107.9 (3.0) n.a.   
3.  Social Security  
- Patients from road accidents 

(cases) 
8,491 7,506 2,304 2,111 1,756 2,320 2,031 1,746 1,590 2,139 2,198 2,063 

- Crimes against person 
(cases) 

18,249 17,524 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 4,083 4,478 4,327 4,485 

- Property crimes (cases) 56,778 53,456 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 13,557 13,782 11,877 10,485 
- Narcotics (cases) 278,807 355,584 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 89,414 93,705 85,846 93,793 

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

- Contract/Property 3,707 4,350 548 1,380 928 851 660 795 1,072 1,823 2,732 5,839 

- Goods and service 2,026 2,092 618 472 486 450 522 433 482 664 1,170 1,050 

- Advertisement 2,425 1,434 432 872 734 432 330 253 417 434 459 706 
- Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and marketing 712 941 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 

4.2  Hot line 1166 (cases) 45,311 52,504 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 

Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology 
 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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