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VUCA World : ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์วิกฤตของโลก 
 จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การแทนที่
ของรูปแบบธุรกิจ Disruption สงครามการค้าระหว่างประเทศ และมาถึงสถานการณ์ของไวรัสขณะนี้ ทำให้เกิดผล
กระทบต่อกันมาเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ จนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ และก็ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะ
เกิดในอนาคตได้ สถานการณ์แบบนี้ เรียกว่า " วูก้า " VUCA หรือ VUCA World ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ที่ต้องตัดสินใจ หรือ
ผู้นำองค์กรมากที่สุด ที่จะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ตามแต่ละรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 สถานการณ์  
ซึ่งแต่ละสถานการณ์ก็มีตัวแปร (Factors / Drivers) ผลกระทบ (Effects) และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกัน  
 
#มาร์เก็ตกัน (ในมุมมองของเรา) 
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📌 Volatility คือ สถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง 
 ตัวอย่างเช่นใน ตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ฯ ซึ่งเหตุการณ์ท่ีทำให้เกิดความผันผวน ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (สภาพแวดล้อม) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ (ย้ำชัดๆ คือ 
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยว เพราะมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ช่วงเวลาอันสั้น เราจึงเรียกมันว่า ความผันผวน , แต่ในทางกลับกัน ถึงแม้จะเกิดการเปลี่ยน แต่ใช้ระยะเวลานาน เราก็
คงจะไม่เรียก ความผันผวน (อาจจะเรียกว่า กระแส หรือเทรนด์ แทน) 
 ส่วนผลกระทบของความผันผวน ก็คือ ความเสี่ยง การไม่มีเสถียรภาพ ความไม่เชื่อมั่น หรือการเปลี่ยนแปลง
แบบไม่มีกฎเกณฑ์ แนวทางออกของเหตุการณ์ที่มีความผันผวน คือ  Vision (ปรับมุมมอง) ด้วยการเปิดรับมุมมอง
หลายๆแง่ หรือหามุมมองแบบใหม่ เพราะความผันผวนสูง มุมมองที่ต้องมอง คือ การมองหาค่าเฉลี่ย หรือหาแนวโน้ม
ของสถานการณ์นั้น และเปลี่ยน Mindset เป็นการมองแบบองค์รวม ภาพรวม เพื่อให้เห็นภาพ เช่น ถ้าเราลอง Zoom 
In ดูกราฟ Dynamic ของเสียงดนตรี เราจะเห็นการขึ้นลงของกราฟเต็มไปหมด (เห็นความผันผวนสูงมาก) แต่เมื่อเรา 
Zoom Out ออกมาเรื่อยๆ เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นแนวโน้มเดียว เห็นแนวทางการขึ้นลงของกราฟที่เป็นช่วงใหญ่ๆ
มากขึ้น นี้แหละ จะทำให้เราเห็นภาพรวมของทั้งระบบ และก็จะตัดความผันผวนที่เกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยลงไปได้ 

📌 Uncertainty คือ สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนสูง 
 ตัวอย่างของสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เช่น การปรับเปลี่ยนองค์กร/บริษัท การทดแทนของธุรกิจ
สมัยใหม่ หรืออาชีพในอนาคต จุดยืนทางการเมือง ฯ ปัญหาหลักของสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน หรือไม่กล้า
ตัดสินใจ ก็คือ การที่เราไม่มีข้อมูล (ย้ำชัดๆ คือ ไม่มีข้อมูล) เพราะเมื่อไม่มีข้อมูล เราก็จะคาดการณ์ไม่ถูก เพราะไม่มี
ข้อมูลอะไร ที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ จึงทำให้ไม่แน่ใจ จึงเกิดเป็นสถานการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอน นอกจากนี้ยังเสริมด้วย
ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่แอบแฝงและทันคาดคิดเพ่ิมเติมใหม่ด้วย ก็ยิ่งจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูง 
 ส่วนผลกระทบของความไม่แน่นอน คือ ภาวะชะงักงัน การชะลอตัว การปิดระบบ และเกิดได้ทั้งวิกฤตและ
โอกาส ดังนั้น แนวทางออกของเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน คือ Understanding (ต้องเข้าใจสถานการณ์) แต่การที่
เราจะเข้าใจ และรู้ถึงสถานการณ์ได้ เราจะต้องมีข้อมูลก่อน และต้องเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และต้องจะอัพเดทให้ตรง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือนำมาใช้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของความไม่แน่นอน ได้ทันท่วงที 

📌 Complexity คือ สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง 
 ตัวอย่างสถานการณ์ของความซับซ้อน เช่น โครงสร้างระบบทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ ฯ โดยปัญหาหลักของ
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง ก็คือ การมีตัวแปรหลายตัว ที่ถูกเชื่อมโยงกัน และส่งผลกระทบต่อกัน อย่างมี
นัยสำคัญ (ย้ำชัดๆ คือ การมีหลายตัวแปร ที่มีผลกระทบต่อกัน) อีกท้ัง แต่ละตัวแปร ก็มีระดับอิทธิพลที่แตกต่างกันอีก 
ดังนั ้น สถานการณ์ที ่มีความซับซ้อนสูง มักจะเกิดขึ ้นกับระบบที ่มีโครงสร้างระบบใหญ่ๆ  และผลกระทบของ
สถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนสูง คือ เกิดความยุ่งยากในการแก้ไข ทำให้ต้องใช้เวลานานในการจัดการแก้ไขปัญหา และ
ตัวแปรบางตัวอาจมีผลกระทบต่อเนื่องกัน แบบโดมิโน ซึ่งถ้าตัวแปรใดหนึ่งล้มไป ก็จะส่งผลต่อ ตัวแปรอื่นล้มไปด้วย 
(ซึ่งถ้าเกิดวิกฤตรุนแรง อาจจะล้มทั้งระบบก็ได้) 
 ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาความซับซ้อน คือ Clearity (สร้างความชัดเจน) โดยการจัดระบบระเบียบข้อมูล 
จัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน รวมถึงต้องปรับโครงสร้างระบบใหม่ เพ่ือให้เรา
มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องบอกว่าในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 
บางครั้งเราก็ต้องยอมเสีย หรือตัดตัวแปรบางอย่างทิ้งไป เพ่ือทำให้ปัญหาที่ใหญ่กว่า คลี่คลาย ชัดเจน 
 
 
 
 
 



📌 Ambiguity คือ สถานการณ์ที่มีความคลุมเครือสูง 
 ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ เช่น เป็นมากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟน (แล้วเป็นอะไรว๊า ?) หรือ
สถานการณ์ตอนนี้ คือ การติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีจำนวนที่แท้จริงเท่าไหร่ และเราควรมีมาตรการป้องกันอย่างไร
บ้าง > พูดง่าย คือ สถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน มันก็เลยคลุมเครือ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ จะคล้ายกับ ความ
ไม่แน่นนอน - อย่างแรก ก็คือ ข้อมูล หรือความเป็นจริง เมื่อเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริ ง มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ 
ความคลุมเครือจึงเกิดขึ้น - อย่างที่สอง คือ การแปลความ หรือตีความ ซึ่งบางที่ เราก็บอกว่ามีข้อมูลแล้ว แต่ก็ยัง
คลุมเครือ ก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ การแปลความหรือตีความ ข้อมูลนั้นอย่างไร (ย้ำชัดๆ คือ การตี-แปลความผิด)  
เช่น คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ถ้ามีการวัดอุณหภูมิแล้ว ไม่ได้เป็นไข้ ก็สรุปผลว่า ไม่ได้ติดไวรัส Covid-19 อันนี้
เราอาจจะ ตีความผิดรึป่าว ? หรืออย่างจำนวนผู้ป่วยในประเทศเราที่มีหลักสิบ หลักร้อย (*ถ้าเป็นตัวเลขที่จริงนะ) 
การคงอยู่ในระดับที่ 2 ก็เหมาะสมแล้ว (ตามหลักมาตรฐาน) ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะตีความผิด คือ การใช้ความรู้สึก(ด้าน
อารมณ์) มากกว่า เหตุผล (ข้อมูลจริงที่แสดง) ส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจ และยิ่งทำให้สถานการณ์เกิดความคลุมเครือ
มากขึ้นไปอีก 
 ดังนั้นแนวทางของการแก้ไขสถานการณ์ท่ีมีความคลุมเครือ ก็คือ Agility (ฉลาด ว่องไว ปราดเปรียว) โดยการ
นำข้อมูล ข้อเท็จจริงมาใช้ในการตัดสินใจ ด้วยความว่องไว แต่ก็ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วยความฉลาด รวมถึงอาศัย
ความปราดเปรียว ในการหาแนวทางสำรอง หรือแผนการฉุกเฉิน เพื่อพลิกสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในเกมส์ได้ และ
จะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลย ถ้าเกิดความผิดพลาด ก็เลือกใช้แผนสำรองที่เราเตรียมไว้ ... (การวางกลยุทธ์ที่ดี จึง
ต้องมีแผนการฉุกเฉิน แนบท้ายเพ่ิมเข้าไปด้วยเสมอ) 

รู้หรือไม่ ?  
: การหาแผนสำรอง หรือแผนฉุกเฉิน นี้แหละ อาจทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้น 
เพราะอะไร ? 
: เนื่องจากสังคมโลกเริ่มเข้าถึงกันได้อย่างมากมายแบบอิสระ ทำให้สังคมยิ่งเกิดความซับซ้อน และคลุมเครือมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น องค์กร/ธุรกิจที่ Mindset ในการแก้ไขปัญหา จึงมีการคิดแผนสำรองไว้ เพ่ือหาวิธีการรับมือกับสถานการณ์แบบ
นี้บ่อย และมันก็ดันใช้ได้ Work ด้วย เพราะในช่วงวิกฤติ องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองเห็นแต่ปัญหา ตระหนักกับปัญหา
อย่างเดียว ทำให้ขาดไอเดียในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะแตกต่างกับองค์กรที่มี Agility คือ มีการคิดแผนสำรองไว้ล่วงหน้า
แล้ว ก็สามารถดำเนินงานตามแผนงานต่อได้เลย ทำให้ลบความคลุมเครือได้ก่อน ... นี้เรียกว่าเป็น Innovation 
Resolve (ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ก็คือ สร้างโมเดลมาเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นเอง) สถานการณ์ของความคลุมเครือ
นี้ เราจึงมองว่า บางที่ก็มีโอกาสซ้อนอยู่ ในรูปแบบของนวัตกรรมใหม่ ที่ถูกสร้างมาเพื่อทำให้สถานการณ์มันชัดเจน 
นั่นเอง ... #หลังจบวิกฤตนี้เราน่าจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่แน่นอน 

💬 สรุปสุดท้าย บางสถานการณ์ อาจจะเกิดจากหลายรูปแบบผสมผสาน รวมกันอยู่ก็ได้ ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหา 
จึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการณ์ทุกองค์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยการมองจากภาพรวมก่อน และสโคปเจาะลึกไปที่
รายละเอียดของแต่ละปัญหา... 
 

หวังว่าแนวคิด VUCA จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวม และก้าวผ่านมันไปได้อย่างมีสติ ... 

 

https://www.margetting.com/marketing/search/.hash.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99


ประเทศไทย ติดอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ประเทศที่ดีที่สุดในการฟื้นตัว
จากโควิด-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับ Global COVID-19 Index 

 
 จากความสามัคคีและมีจิตสำนึกต่อสังคม ที่ร่วมมือและปฎิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
ของคนไทยในการช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ ประเทศไทยติดอันดับ 2 จาก 
189 ประเทศที่ดีที ่สุด ในการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากข้อมูลดัชนีโควิด-19 ระดับโลก (Global COVID-19 
Index) ซึ่งจัดทำโดยองค์กรระดับต้นๆ ของมาเลเซียและองค์การอนามัยโลก 

 โดยองค์กร Global COVID-19 Index หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates ด้วยความร่วมมือ
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ใช้ระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศรับมือกับโรคระบาด COVID-19 
ได้ดีมากน้อยเพียงใด 
โดยคะแนน 70% คิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 
 1) จำนวนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนประชากรทั้งหมด โดยพารามิเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบกับขนาด
ของแต่ละประเทศในการคำนวณค่าคะแนน 
 2) สัดส่วนการเสียชีวิตจาก COVID-19 โดยพารามิเตอร์นี้จะพิจารณาถึงอัตราการตายอย่างคร่าวๆ 
ของแต่ละประเทศ และพิจารณาขนาดของประชากรแล้วเปรียบเทียบกับอัตราการตายเนื่องจาก COVID-19 
นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกในประเทศ โดยค่านี้จะให้ภาพสะท้อนที่แท้จริงว่าอัตราการเสียชีวิตที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของแต่ละประเทศได้อย่างแม่นยำ 

 ส่วนที่เหลืออีก 30% ประกอบด้วยคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) ซึ่ง
ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกิ ้นส์ ที ่ได้รับทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ โดย GHS ได้รับ 
การพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 ทั้งนี้ GCI ได้จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (Ranking of Countries by Recovery 
Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศออสเตรเลียเท่านั้น 
ประเทศ 20 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้ 
 



1. ออสเตรเลีย 
2. ไทย 
3. เดนมาร์ก 
4. ฮ่องกง 
5. ไต้หวัน 
6. นิวซีแลนด์ 
7. เกาหลีใต ้
8. ลิทัวเนีย 
9. ไอซ์แลนด์ 
10. สโลวีเนีย 
11. ลัตเวีย 
12. สวิตเซอร์แลนด์ 
13. เวียดนาม 
14. มาเลเซีย 
15. นอร์เวย์ 
16. สโลวาเกีย 
17. เยอรมัน 
18. ออสเตรีย 
19. ลักเซมเบิร์ก 
20. ฟินแลนด ์
 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี
ใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชียด้วยเช่นกัน 



"หมอประสิทธิ์" เตือนไทย COVID-19 ระบาดรอบ 2 

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็น
ผ่านคลิปที่เผยแพร่ทาง Mahidol Channel โดยส่งเสียงเตือนถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) รอบ 2 มีโอกาสแน่ รอบแรกคนตายจำนวนหนึ่ง แต่รอบที่ 2 จะมี
มากกว่ารอบแรก 1 เท่าตัว ถ้า 1 วันมีคนติดเชื้อ 100 คน มันกระจายไปแบบยกกำลัง 2 ไม่ได้คูณ 2 

“มีคนบอกว่าผมออกมาขู่ แต่ไม่ใช่ ผมติดตามทุกประเทศ ผมมั่นใจว่ารอบ 2 มาแน่ เพราะโดยธรรมชาติ
มันมีโอกาสกลับเข้ามา กลับเข้ามาเราไม่ห่วง แต่ที่ผมห่วงคือ สูง หรือ ไม่สูง ถ้ากลับเข้ามาแล้วติดเชื้ออยู่
หน่อยหนึ่งแล้วเรากดลงมาได้ ก็ไม่เป็นไร ถ้ามาแล้วมีการติดเชื้อ ทุกคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ตาย จะเกิดภูมิ
ต้านทานขึ้น ถ้าภูมิต้านทานเยอะๆ จนกระทั่งครอบคลุม 2 ใน 3 ของคนไทยทั้งประเทศ โควิดอยู่ใน
เมืองไทยไม่ได้หรอก” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ระบุ 

 ส่วนปัจจัยที่ประเทศไทยสามารถควบคุมเชื้อโควิด-19 ได้ดีนั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า เป็น
เพราะหนึ่งปัจจัยเรื่องคน การที่เราส่งสัญญาณกับคนไทยว่า ให้อยู่บ้าน ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้าง
มือบ่อยๆ ไปดูตามท้องถนน เชื่อว่าเกือบ 100% เลย 
 ปัจจัยที่ 2 คือ การบริหารจัดการ ณ วันนี้เราบริหารจัดการได้ดีภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล ฝ่ายวิชาการคือมหาวิทยาลัย  
 ปัจจัยที่ 3 คือ การตรวจ ตรงนี้คือส่วนที่เรายังทำได้ไม่ถึงกับดีนัก ตัวเลขในอาเซียน 10 ประเทศ 
ที่ตรวจเยอะที่สุดในเวลานี้คือ สิงคโปร์ ตรวจไปถึง 40,000 กว่าการทดสอบ ต่อประชาชน 1 ล้านคน 
อันดับ 2 คือบรูไน 30,000 กว่าคน อันดับ 3 คือมาเลเซีย ประมาณ 6,000 กว่าการทดสอบ ของประเทศ
ไทย 4,000 กว่าเอง จะเห็นว่าเราต่างจากที่อ่ืนเยอะมาก 



 ปัจจัยที่ 4 ตัวไวรัส ถือเป็นปัจจัยสุดท้าย มีการพูดกันเยอะมากว่า สายพันธุ์ที่เป็นที่เราต่างจาก
สายพันธุ์ในอเมริกา มันแตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างกันจริง แต่มีการยืนยันแล้วว่าความแตกต่างทางสายพันธุ์ 
ไม่ได้มีผลกับความรุนแรงของเชื้อ 
 สำหรับประเทศไทย หากมีการคลายมาตรการ Lockdown นั้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล กล่าวว่า ทุกครั้งที่ผ่อน มาตรการ อันดับแรกเลยคือ คนจะออกจากบ้าน ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
มีโอกาสเสี่ยงกับการไปแพร่เชื้อ หรือรับเชื้อ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว คนเยอะๆ ไป
อยู่ในร้าน 1 ร้าน ระยะห่างมันก็เป็นไปไม่ได้ เป็นความเสี่ยงตัวที่สองเพราะมันจะใกล้กันมากขึ้น เหลืออัน
เดียวที่ทุกคนจะต้องทำอยู่คือใส่หน้ากาก แล้วก็ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็ช่วยในระดับหนึ่ง ทันทีที่เรา
ผ่อนในระยะแรก เรารู้อยู่ว่าเรื่องอยู่บ้านมันจะแย่ลงนะ เรื่องการรักษาระยะห่างมันจะแย่ลงนะ ดังนั้นเรา
จึงย้ำว่าเรื่องหน้ากากไม่ถอยนะ อันนี้ไม่ผ่อนนะ ทุกคนจะต้องใส่หน้ากาก และพยายามหลีกเลี่ยงเ ท่าที่จะ
ทำได้ 
 อีกอย่างหนึ่งที่เป็นกังวลคือเมื่อผ่อนมาตรการ แล้วคนเก็บกดกันเยอะ ระยะหลังนี่เริ่มเห็นแล้วว่า
คนไม่ใส่หน้ากากกันบ้าง เนื่องจากผับยังปิดอยู่ก็นัดกันไปสังสรรที่บ้าน เปิดผับที่บ้านเลย สังสรรค์กันที่
บ้าน ดื่มเหล้ากันที่บ้าน ไม่มีใครใส่หน้ากากดื่มเหล้ากันอยู่แล้ว และดื่มเหล้าเข้าไปคงไม่มีใครกระซิบพูด
เบาๆ ถ้ามีแม้แต่ 1 รายที่มีไวรัสอยู่ ก็แพร่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังตลอดเวลา  
 ส่วนบทเรียนจากการ ระบาดรอบ 2 จากประเทศเพื่อนบ้าน นั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า เรา
เห็นประเทศหลายประเทศที่เกิด รอบ 2 เกาหลีใต้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเริ่มจะขึ้น รอบ 2 เขาวิ่งกลับมาคุม
ใหม่หมดทันที อันนี้ก็ลงแล้ว สิงคโปร์รอบแรกสิ้นสุด โอ้โห คนชื่นชมมาก เพราะมีแค่ 509 ราย ณ วันนี้ 
26,000 ไปแล้ว รอบสองกับรอบแรกต่างกันเท่าไหร่ เป็นสิบๆ เท่า ที่ไม่นานมานี้เราก็เห็น ฮอกไกโดเป็ น
เมืองท่องเที่ยวนี้เขาต้องการให้เศรษฐกิจกลับมาเร็ว จึงประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน พอยกเลิกภาวะ
ฉุกเฉินก็เริ่มเปิดให้คนเข้าไปได้ พอต้น เม.ย. เปิดโรงเรียน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ระวังมากเลย พอเปิดโรงเรียน
นักเรียนเข้ามา พอติดเชื้อโควิด ติดง่ายมากเพราะเด็กไม่แยกกันอยู่ แล้ว เด็กก็เล่นกัน เด็กติดเชื้อโควิด มัน
เหมือนหวัด อาการเล็กๆ น้อยๆ พอกลับถึงบ้าน พ่อแม่มากอดอีก ก็ติดกันใหญ่ แป๊บเดียว มันเริ่มมีการ
กระจายใหม่ 
 19 มี.ค. ฮอกไกโดยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ต้น เม.ย. เปิดเรียน 7 เม.ย. อีก 6 วันต่อมาเกิดการแพร่กระจาย
ที่โตเกียว และอีก 6 จังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ต้องประกาศเป็นเขตฉุกเฉิน พอ 14 เม.ย. อาทิตย์ต่อมา ฮอกไก
โดต้องปิดเมืองใหม่ และอีก 2 วันต่อมา ญี่ปุ่นทั้งประเทศต้องปิดประเทศใหม่ 
 ส่วนที่ว่าอีกนานแค่ไหน ประเทศไทยจะเหมือนเดิมนั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ชี้ว่า สภาวะปกติคือมีโควิด
อยู่กับเรา ต้องทำใจไว้แบบนี้ มีการคำนวณไว้คร่าวๆ ว่า 17-24 เดือน เผื่อไปเลย ปีครึ่ง ถึง 2 ปี เราจะเจอคนที่
มีโควิด ก็เหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เราก็เจออยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแบบเดียวกัน 
มันจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่ง มันจะหายไปหากวัคซีนออก วัคซีนคือระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ เพียงแต่เรา
แปลงให้เป็นระบบที่เราใส่เข้าไป ณ วันนี้คนที่ติดเชื้อไวรัสเหมือนกับถูกฉีดวัคซีน จนถึงวันนี้ทำใจไว้เลย วัคซีน
จะออกมาฉีดได้บนโลกใบนี้ ไม่เร็วไปกว่าประมาณเดือน มี.ค. ปีหน้า 
 เราจะทำให้คลื่นลูกที่ 2 ไม่รุนแรงหรืออย่างไร ขึ้นกับ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารประเทศ ผู้มีอำนาจในการ
ตัดสินใจ อันนี้จำเป็นนะ ท่านอย่าผ่อนคลายอะไรเร็วเกินไป ค่อยๆ ผ่อนเถอะ อันนี้เราสื่อมาหลายครั้งแล้ว 
ดีกว่าผ่อนไปแล้วกลับมาปิดประเทศใหม่ อย่าปกปิดความจริง ปล่อยให้ความจริงมันปรากฏดีกว่าประชาชนไป
รู้เอง ถ้าตัวเลขรัฐบาลบอกแบบหนึ่ง ประชาชนไปรู้แบบหนึ่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ สถานการณ์ UnTrust (ไม่ไว้



เนื้อเชื่อใจ) ประชาชนจะไม่เชื่อ รัฐบาลพูดอะไร ประชาชนบอกไม่จริงหรอก คราวนี้ยุ่งแล้ว บอกให้ทำอะไรก็ไม่
ทำ 
 อันที่ 2 คือ ผู้ประกอบการ ขณะนี้ท่านมีโอกาสแล้วที่จะทำให้ธุรกิจของท่านกลับมา แต่ท่านต้อง
ช่วยกันนะ ท่านอย่าทำให้เกิดการแพร่กระจาย โดยการทำตามกฎระเบียบที่มีการกำหนดไว้ ทุกร้านที่มีคนเข้า
ไปต้องใส่หน้ากาก เตรียมแอลกอฮอล์เจลเอาไว้ให้ จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง 
 อันที ่ 3 คือ คนไทย คนไทยทุกคนที ่ไปใช้บริการต่างๆ ท่านจะต้องระวังตัวท่านเอง ต่อให้
ผู้ประกอบการเขาช่วย แต่ท่านไม่ทำมันก็เกิดการแพร่กระจายอีก 
สามองค์ประกอบทุกคนต้องช่วยกัน ผู้บริหารประเทศ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้ประกอบการทั้งหลาย 
แล้วก็ผู้ใช้บริการ คือ คนไทยทั้งประเทศ 
 
ที่มา: เฟสบุ๊ค thailandfacttoday 
 
  
 
 
 

https://hopthailands.com/click.php?key=qjpfbr4a2vsc0c009ck2&cost=0.063&c1=1455365&c2=255253
https://hopthailands.com/click.php?key=qjpfbr4a2vsc0c009ck2&cost=0.063&c1=1455365&c2=255253


สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 
2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัย
โลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น
จำนวนมาก อย่างรวดเร็ว อัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 4.6 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 

ศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ไดร้ายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ฉบับที่ 163 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. โดยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 
รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess 
และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 จำนวน 7,888,958 ราย มีอาการรุนแรง
54,138 ราย เสียชีวิต 432,696 ราย  

โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่  
1. สหรัฐอเมริกา 2,142,224 ราย  
2. บราซิล  850,796 ราย  
3. รัสเซีย   528,964 ราย  
4. อินเดีย   321,963 ราย  
5. สหราชอาณาจักร 294,375 ราย 
6. สเปน   290,685 ราย  
7. อิตาล ี  236,651 ราย  
8. เปร ู  225,132 ราย  
9. เยอรมน ี 187,423 ราย  
10. อิหร่าน  184,995 ราย 

ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 19 มีจำนวนผู้ป่วย 84,287 ราย (รวม ฮ่องกง 1,110 ราย มาเก๊า 45
ราย) 

ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563  
- สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่เพิ่ม 57 ราย โดยเกิดจาก

การติดเชื้อภายในประเทศ 38 ราย (36 รายมาจากปักกิ่งซึ่งมีประวัติความเชื่อมโยงกับตลาดซิน
ฟาตี้ส่วนอีก 2 รายมาจากมณฑลเหลียวหนิง) และติดเช้ือจากต่างประเทศ 19 ราย ทั้งนี้กรุงปักกิ่ง
ประกาศล็อกดาวน์บางส่วน โดยห้ามประชาชน 11 ชุมชนในเขตเฟ่ิงไถออกจากเคหะสถาน และสั่ง
ปิดตลาดซินฟาตี ้และตลาดซีฟู ้ดจิ ่งเซิงในเขตเดียวกัน  นอกจากนี ้เขตเฟิ ่งไถประกาศเข้าสู่ 
"สถานการณ์ฉุกเฉินยามสงคราม" และตั้งศูนย์บัญชาการภาคสนามเพื่อรับมือกับการติดเชื้อระลอก
ใหม่ โรงเรียนและโรงเรียนอนุบาล 9 แห่งบริเวณใกล้เคียงถูกสั่งปิด ระงับการแข่งขันกีฬาทุกชนิด
และห้ามการรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม ห้ามกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวข้ามมณฑล 



- องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศในขณะที่การวิจัยและพัฒนาวัคซีนกำลังมีความ
คืบหน้าในหลายประเทศ WHO ชี้ว่า วัคซีนต้านไวรัสโคโรนา2019 ที่จะผลิตในอนาคต ควรเป็น
สินค้าที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึง เพื่อรับประกันว่าทุกคนสามารถได้รับวัคซีนที่จะ
สามารถช่วยชีวิตมนุษย์ ตามที่ "ผู้นำของโลกหลายคนได้ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าจะมีการผลิตวัคซีน
เป็นสินค้าสาธารณะระดับโลก ซึ่งแนวคิดนี้ควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และผู้นำที่มีแนวคิด
ดังกล่าวก็ควรมจีำนวนมากขึ้นด้วยและเป็นฉันทามติระดับโลกก่อนที่จะผลิตวัคซีนสำเร็จ 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ผลิตของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์รายใหญ่ เปิดเผยว่า
แผนพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา 2019 มีความคืบหน้าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และขณะกำลังจะ
เริ่มการทดลองทางคลินิก วัคซีนดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Ad26.COV2-S กับกลุ่มอาสาสมัครในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเบลเยี่ยมในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งนับว่าเร็วกว่าแผนการเดิม
ที่วางไว้ 2 เดือน โดยเดิมกำหนดว่าจะเร่ิมการทดสอบในเดือนกันยายน 

- ประเทศอินเดีย พบว่า มียอดผู้ติดเช้ือที่สูงขึ้น เกิดหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์โดยอนุญาตให้ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงาน และสถานที่ทางศาสนากลับมาเปิดดำเนินการ
ได้ตามปกติยกเว้นรถไฟใต้ดิน โรงเรียน วิทยาลัย และโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ยังปิดให้บริการ 

- สาธารณรัฐชิล ีประกาศลอ็กดาวน์แบบไม่มีกำหนด หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อ                
ไวรัสโคโรนา 2019 สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดมีประมาณ 150,000 คน ทำให้ทางการต้องส่ง
กำลังตำรวจและทหาร ออกตรวจตราตามท้องถนนทั้งในกรุงซานติอาโก ที่เป็นเมืองหลวง และตาม
เมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วประเทศ เพ่ือคอยจับกุม ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกจากบ้าน 

- ประเทศปากีสถาน นายกรัฐมนตรีตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐปัญจาบและได้ข้อสรุปว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นภัยคุกคามที่
แท้จริง ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังตกอยู่ในความเสี่ยง จึงตัดสินใจจำกัดการเคลื่อนย้ายอย่าง
เข้มงวดที่สุดโดยมีการล็อคดาวน์โดยจะปิดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ต้องมีการเพิ่มกองกำลังในการตรวจตราเพิ่มเติม เพิ่มมาตรการ
ไม่อนุญาตให้ประชาชนเคลื่อนย้ายถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 

- สหราชอาณาจักร กำลังเร่งทบทวนข้อบังคับเพื่อกำหนดการรักษาระยะทางสังคมใน
ระยะ 2 เมตรในสังคม เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 

- ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว พบรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน 47 ราย นับว่าเป็นจำนวน
ผู้ป่วยรายใหม่สูงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งผู้ป่วยยืนยันเหล่านี้ 18 ราย มีความเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ให้บริการในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านชินจูกุ ส่วนผู้ป่วยยืนยันอีก 29 ราย มี 7 ราย ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล และอีก 4 คน มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตกลางคืน ทำให้ขณะนี้พบ
จำนวนผู้ป่วยยืนยันในเมืองโตเกียวรวม 5,544 ราย 



 
 

แผนที่แสดงอัตราป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 

ที่มา : กรมควบคุมโรค 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกที่ท่าอากาศยาน คัดกรองเที่ยวบินสะสมตั้งแต่วันที่ 3 

มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 40,406 เที่ยวบิน ผู้เดินทางได้รับการคัด
กรองสะสมรวม 4,465,421 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 1,579 
ราย การคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13  มิถุนายน 2563 มี
ยอดการคัดกรองเรือสะสม 2,943ลำ มีผู้ที่เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 150,985ราย พบ
ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่าน
พรมแดนทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 มิถุนายน 2563 มีผู้ได้รับการคัดกรอง
สะสมรวม 2,034,133 ราย และการคัดกรองผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563 ได้ทำการคัดกรองรวม
ทั้งสิ้น 197,254 ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่องทางเข้าออก
ประเทศ จำนวน 1,581 ราย 

ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคราย

ใหม่ จำนวน 3,193 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 
267,564 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 



ตาราง 1 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ประเภทของผู้ป่วย  จำนวนผู้ป่วยสะสม 

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค  
    ● คัดกรองพบที่สนามบิน สุวรรณภูมิ (1,510) ดอนเมือง (52) 
         ภูเก็ต (8) เชียงใหม่ (3) สุราษฎร์ธานี (2) อุบลราชธานี (2) อู่ตะเภา (1)         
         อุดรธานี (1) 
    ● คัดกรองที่ท่าเรือ 
    ● เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 
         (โรงพยาบาลเอกชน 79,608 ราย โรงพยาบาลรัฐ 185,854 ราย 
         และอยู่ระหว่างการสอบสวน 433 ราย)     
    ● รับแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศก์และอู่ตะเภา 

267,564 ราย 
1,579 ราย 

 
 

2 ราย 
265,895 ราย 

 
 

88 ราย 

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 
    ● หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 
    ● อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล** 
    ● เสียชีวิต 

3,135 ราย 
2,987 ราย 

90 ราย 
58 ราย 

การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม 
    ● จากภายในประเทศ 
    ● จากต่างประเทศ 
         - กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด* 

3,135 ราย 
2,443 ราย 

692 ราย 
198 ราย 

หมายเหตุ : *เร่ิมมีมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 
    **วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แหล่งข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,135 ราย รักษาหาย
และแพทย์ให้กลับ บ้าน 2,987 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 58 ราย  

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (สัปดาห์ที่ 22) มีจำนวนการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยห้องปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน โดยวิธี RTPCR ทั้งหมด 468,175 ตัวอย่าง คิดเป็นจำนวนการ
ตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 6,800 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการ ตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 
236,941 ราย ผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมและการ ติดตามผู้
สัมผัสเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,775 ราย ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ 
พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 34,328 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค 187,131 ราย  

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศตอ้ง
รับการกักตัวใน สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 



2563 พบผู้ป่วยยืนยันที่มี ประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันที่
ตรวจพบระหว่างการกักกันจำนวนรวม 198 ราย เป็นคนไทยที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย 65 
ราย คูเวต 34 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 15 ราย ปากีสถาน 13 ราย ซาอุดิอาระเบีย 18 ราย 
อินเดีย 10 ราย กาตาร์ 9 ราย สหรัฐอเมริกา 9 ราย รัสเซีย 5 ราย มาเลเซีย 4 ราย อียิปต์ 3 ราย 
สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย ตุรกี 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 2 ราย ญี่ปุ ่น 1 ราย 
บาห์เรน 1 ราย ฟิล ิปปินส์ 1 ราย จ ีน 1 ราย สาธารณรัฐมาดาก ัสการ์1 ราย แบ่งเป็น 
กรุงเทพมหานคร 54 ราย ชลบุรี 34 ราย สมุทรปราการ 28 ราย สงขลา 25 ราย สตูล 18 ราย 
ปัตตานี 15 ราย ยะลา 9 ราย นราธิวาส 9 ราย ฉะเชิงเทรา 3 ราย และกระบี่ 3 ราย วันที่ 8 
พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันที่ตรวจ ณ ศูนย์กักตัว ผู้ต้อง กัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 65 ราย มีสัญชาติพม่า 37 ราย ต่างด้าว 20 ราย เวียดนาม 3 
ราย มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 ราย  

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุ
เท่ากับ 37 ปี (1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 1,724 ราย เพศหญิง 1,411 ราย (ชาย:หญิง = 1.22:1) 
สัญชาติไทย 2,799 ราย พม่า 56 ราย จีน 35 ราย ฝรั่งเศส 29 ราย อังกฤษ 24 ราย ต่างด้าว 20 
ราย อเมริกา 13 ราย รัสเซีย 12 ราย ญี่ปุ่น 11 ราย อินเดีย 9 ราย แคนาดา 8 ราย เยอรมนี 9 
ราย อิตาลี 9 ราย เบลเยียม 6 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 6 ราย สวีเดน 6 ราย เดนมาร์ก 5 ราย 
ฟิลิปปินส์ 5 ราย สิงคโปร์ 5 ราย ออสเตรเลีย 5 ราย ปากีสถาน 4 ราย มาเลเซีย 4 ราย เวียดนาม 
4 ราย กัมพูชา 3 ราย เกาหลีใต้ 3 ราย อินโดนีเซีย 3 ราย คาซัคสถาน 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 2 
ราย บราซิล 2 ราย ลาว 2 ราย สเปน 2 ราย อิสราเอล 2 ราย แอลเบเนีย 2 ราย มาลี 1 ราย คูเวต 
1 ราย เซอร์เบีย 1 ราย ตูนีเซีย 1 ราย ไต้หวัน 1 ราย นิวซีแลนด์ 1 ราย ปาเลสไตน์ 1 ราย 
โปรตุเกส 1 ราย ฟินแลนด์ 1 ราย เม็กซิกัน 1 ราย ยูเครน 1 ราย เยเมน 1 ราย ไลบีเรีย 1 ราย 
อินเดีย/ไทย 1 ราย อิหร่าน 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย ฮังการี 1 ราย และไม่ทราบ 11 ราย มี
ประวัติโรคประจำตัว 189 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 2,946 ราย พบผู้ป่วย จากการคัดกรองที่
สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย 
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 รายจากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 198 ราย 
จากการตรวจ คนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case 
Finding) 55 ราย 

มาตรการในประเทศไทย 
• สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเงื่อนไขและเง่ือนเวลาในการใช้ท่า 

อากาศยานเพื่อการขึ้นลงอากาศยาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ (1) ให้เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ (2) ให้ท่าอากาศยานที่เปิดให้
อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และ ให้พิจารณา
กำหนดระยะการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม กับสถานการณ์ ซึ่งท่า
อากาศยานที่เปิดให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น ชุมพร ตาก ตราด ตรัง 



นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร สุโขทัย อุดรธานีและอุบลราชธานี
สำหรับท่าอากาศยานที่เปิดบริการเฉพาะการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่กระบี่ 
เชียงใหม่ ดอนเมือง ภูเก็ต แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน
และอู่ตะเภา 
• การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 162 วันที่ 13 มิถุนายน 2563) 

ประกาศเปิด สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในชลบุรี สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา 
อุบลราชธานี และ สวนช้างในสุรินทร์ ซึ่งจะเปิดในวันจันทร์ แต่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรก
เข้าจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ โดยมีการจำกัดผู้เข้าชม 2,000 คนต่อวันตลอดช่วงเวลาเข้าร่วมงาน 
2 ช่วงคือ 08.00 น. – 12.00 น และ 12.00 น – 17.00 น เพื่อลดเวลาในการเยี่ยมชมและลด
ความแออัดผู้เข้าชมต้องจองตั๋วทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ ในขณะที่เดินทางมาถึงจะมีการวัด
อุณหภูมิและลงทะเบียนในเว็บไซต์ไทยชนะ นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติ 127 แห่งซึ่งส่วนใหญ่ คือ 
64 แห่งจะเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่อีก 63 แห่งยังไม่เปิดให้บริการในทุกพื้นที่ สำหรับ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล 28 แห่ง ยังคงปิดให้บริการเนื่องจากอยู่ในฤดูมรสุม 
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (ฉบับที่ 163 วันที่ 14 มิถุนายน 2563)เปิดเผย 

ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4 ระหว่าง
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน นี้จากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพทั่ว
ประเทศ จำนวน 1,270 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พบว่ากิจการหรือกิจกรรม
ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
(82.20%) การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนท์ จัดแสดงสินค้าพื้นที่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร 
(75.59%) สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ร้านเกมส์ (70.08%) ห้องประชุมที่มีการรวมกลุ่มคน 
มากกว่า 200 คน (65.83%)นอกจากนี้ระดับความกลัวที ่จะติดเชื ้อ พบว่า มีความกลัวมาก 
(12.91%) ค่อนข้างมีความกลัว (33.39%) ไม่ค่อยมีความกลัว (32.83%) ไม่มีความกลัวเลย 
(19.93%)และ ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ (0.94%) 
• กรุงเทพมหานคร ประกาศยังไม่ผ่อนปรน 5 สถานที่ ประกอบด้วย (1) สถานบริการ ผับ  

บาร์ สถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ (2) สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ (3) 
ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต (4) สถานประกอบกิจการอาบอบนวด (5) สนามชนโค สนามกัดปลา 
หรือสนามแข่งขันอื ่นในทำนองเดียวกัน ขณะที่ยืนยันโรงเรียนสังกัด กทม. เปิดพร้อมกั น 1 
กรกฎาคม นี้ ส่วนเอกชน สามารถเปิดได้เลยเพราะไม่อยู่ในอำนาจของกทม. ส่วนเกมตู้ตามห้าง
อนุโลมให้เปิดได้ ยังคงห้ามเด็ดขาด คือ บ้านบอล บ้านลม 
 
 

การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน 



 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้ให้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน 

และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ที่มีรายงานการพบ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค  COVID-19 

● กรณีมีการเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข้าม
เขตพื้นที่จังหวัด 

o ผู ้ประกอบการ ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาด
ยานพาหนะ การคัดกรองผู ้โดยสาร การเน้นให้ผู ้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า รวมทั้งให้มีการจอดพักรถควรจัดให้มีการนั่งเว้นที่นั ่ง และจำกัดจำนวน
ผู้โดยสารแต่ละเที่ยว ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 

o ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะการเดินทาง และงด
การพูดคุย รวมถึงการรับประทานอาหารบนรถขนส่งสาธารณะ และลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่ 
● สำหรับสถานที ่ประกอบการอื ่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื ้นผิวและการใส่

หน้ากากอนามัย หรือ 
หน้ากากผ้า ผู้ประกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการตามาตรการป้องกันโรค

ตามที่ราชการกำหนดเพื่อ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
● กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็นระบบ

ปิด เช่น อยู่ในห้อง 
ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ เป็นต้น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า และรักษา 
ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด 
● กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่าง

ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด 



● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมา
สัมผัสตาจมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 

● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรค
ทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 

● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เศรษฐกิจไทยยุคหลังโควดิ-19 



ในขณะนี้จะเร่ิมเห็นว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือโควิด-
19 เริ่มชะลอลง จำนวนผู้ติดเช้ือใหม่ในหลายประเทศ เช่นเดียวกับในไทย เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง 
ในมุมของการแพร่ระบาด อาจพูดได้ว่า ประเทศไทยผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้ว แต่ในมุมเศรษฐกิจ 
ความท้าทายอาจเพ่ิงเริ่มก่อตัวขึ้นเท่านั้น 

ช่วงครึ่งปีแรกปี 2020 ที่เศรษฐกิจหลายประเทศประสบภาวะหดตัวอย่างรุนแรง จะเห็น
บทบาทของภาครัฐอย่างมากทั้งในภาคการเงินและการคลัง ในการประคับประคองเศรษฐกิจ เช่น 
มาตรการเข้าซื้อคืนพันธบัตรในวงเงินไม่จำกัดของสหรัฐ และมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปิดเมือง หลายประเทศมีมูลค่าแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจสูงมาก โดยสัดส่วนของ
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น สหรัฐ แคนาดา และเยอรมนี มีสัดส่วนถึง 
20% 11% 8% และ 5% ของจีดีพีตามลำดับ รัฐบาลไทยเองก็มีแพ็กเกจทั้งภาคการเงิน การคลัง 
ในการเยียวยาเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นถึง 11% ของจีดีพีในปี 2019 

อย่างไรก็ดี แม้รัฐจะพยายามอัดฉีดเงินเข้าระบบอย่างมากก็ตาม การที่เศรษฐกิจจะฟื้น
กลับมาจุดเดิมได้คงต้องรอให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมก่อน ในกรณีของไทย เพียง
แค่ไทยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ จีดีพีไทยก็หายไปถึง 10% แล้ว ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ
กลับมาได้เหมือนเดิมก็ต้องรอให้วัคซีนผลิตได้ก่อน อย่างเร็ว อาจมีวัคซีนให้ใช้ในช่วงต้นปีหน้า 
อย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไว้ หรืออาจเป็นช่วงกลางถึงปลายปีหน้า อย่างที่บิล เกตส์ ได้ให้
ความเห็น 

จากสถานการณ์เช่นนี้ CEO ราว 60% จากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเห็นว่า คงไม่เร็วนัก
กว่าเศรษฐกิจ หรือจีดีพีจะกลับมาอยู่จุดเดิม ก่อนการระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังน่าจะกลับมา
ได้ในลักษณะแบบ U shape กล่าวคือ เศรษฐกิจจะพบกับการหดตัวอย่างรุนแรงช่วงต้นปีนี้ และ
ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะกลับมาในจุดเดิม ซึ่งไม่เพียงแต่ CEO จำนวนมากที่มีความเห็น
ลักษณะนี้ หลาย ๆ สำนักวิจัยทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น S&P และ Oxford Economics ก็เห็น
ในทางเดียวกัน โดยมีการคาดการณ์ว่า กว่าเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศจะกลับมาจุดเดิมได้คง
ใช้เวลาราว 1-3 ปี 

โดยเศรษฐกิจที่เติบโตได้ดีอยู่ก่อนแล้วอย่างจีน จะกลับสู่จุดเดิมได้ในช่วงปลายปีนี้ ถึงต้นปี
หน้า ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ ประเทศในกลุ่มอียู และญี่ปุ่น จะทยอย
กลับมาในช่วงหลังของปี 2021 ถึงช่วงหลังของปี 2022 ตามลำดับ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ
กำลังพัฒนาบางประเทศซึ่งพึ่งพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวจากประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก 
อาจกลับมาได้ช้ากว่า เช่น เศรษฐกิจเม็กซิโก ต้องรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ เศรษฐกิจตุรกี 
ซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจยูโรโซน หรือเศรษฐกิจไทย ที่พึ่งพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวจากสหรัฐ ญี่ปุ่น 
และจีน เป็นต้น 
 

แต่แม้เราน่าจะมีวัคซีนในช่วงปีหน้า และเศรษฐกิจอาจกลับมาสู่ระดับเดิมได้หลังจากนั้น 
แต่ผลกระทบของโควิด-19 ก็อาจก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งทำให้



การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงความปกติใหม่ (new normal) ลดลง ในทรรศนะของผู้เขียน ความ
ท้าทายทางเศรษฐกิจของไทยหลังการระบาดของโควิด-19 จะมีอย่างน้อย 2 ประการด้วยกัน 

ประการแรก คือ ความท้าทายเรื่องการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (deglobalization) ซึ่งก่อ
ตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผ่านการใช้นโยบายปกป้องทางการค้าต่าง ๆ ในสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน หากดูตัวเลขการเติบโตของปริมาณการซื้อขายสินค้าของโลกจะพบว่าลดลงต่อเนื่อง 
จากราว 5% ในช่วงต้นปี 2017 เป็นติดลบ 0.2% ในไตรมาส 4 ปี 2019 

นูเรียล รูบินี (Nouriel Roubini) ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
นิวยอร์ก ผู ้ซ ึ ่งเคยทำนายว่า จะเกิดวิกฤต subprime ช่วง 2007-2008 ได้ให้ความเห็นว่า 
ประชาชนในบางประเทศที่เสียประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น บริษัทในประเทศย้ายฐาน
การผลิตไปประเทศอื่นแทน อาจเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการต่าง ๆในการสนับสนุนหรือกดดัน
ให้ภาคเอกชนย้ายฐานการผลิตกลับมามากขึ้น ตลอดจนใช้มาตรการภาษีปกป้องบริษัทในประเทศ
มากขึ้น ซึ่งแรงกดดันนี้จะมากเป็นพิเศษ เนื่องจากโควิดทำให้เศรษฐกิจในประเทศถดถอย และทำ
ให้การว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

ไม่เพียงแต่ภาครัฐ ภาคเอกชนก็อาจเป็นตัว เสริมการทวนกระแสโลกาภิวัตน์เช่นกัน 
เนื่องจากโควิดจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพของตนเอง เพื่อรับมือกับ
ช่วงเวลาของการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ และตระหนักว่าการพึ่งพิงห่วงโซ่อุปทาน และเครือข่าย
กระจายสินค้าที่เชื่อมกันหลายประเทศว่า มีความอ่อนไหวต่อการถูกรบกวน (disruption) ใน
อนาคตบริษัทอาจยอมที่จะแลกกำไรที่น้อยลง กับความมีเสถียรภาพทางการผลิตที่มากขึ้น ซึ่ง
กระแสทวนโลกาภิวัตน์จะกระทบกับประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกอย่างไทยเป็นอย่างมาก การย้าย
ฐานการผลิตสินค้าเพียงบางรายการก็อาจกระทบกับรายได้ส่วนใหญ่ของบางบริษัท และกระทบ
ยอดส่งออกและจีดีพีไทยได้ 

ประการที่สอง คือ ความท้าทายเรื่องหนี้ โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจ ที่จะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดของโควิด ในประเด็นเรื่องหนี้ครัวเรือน หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ใน
ระดับ 80% ต่อจีดีพี ซึ่งเป็นระดับค่อนข้างสูงมาตั้งแต่ปี 2014 และคาดการณ์ว่า มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมต่าง ๆ จะทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการปิดเมืองทำให้ครัวเรือน
จำนวนมากสูญเสียรายได้จากการทำงาน และอาจส่งผลให้เกิดแรงงานว่างงานสูงถึง 3-7 ล้านคน 
น อกจากนี้การขาดรายได้อาจทำให้ครัวเรือนจำนวนหนึ่งต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย แม้จีดีพแีละ
การว่างงานกลับมาจุดเดิมได้ แต่จำนวนหนี้สินและภาระหนี้ที่ต้องจ่ายที่เพิ ่มขึ้น จะกดดันให้
ครัวเรือนจำนวนมากลดการบริโภคลง และเส่ียงเกิดหนี้เสียที่มากขึ้น บริษัทต่าง ๆ เองก็จะประสบ
ปัญหาเร่ืองหนี้ในลักษณะเดียวกัน โดยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจจำนวนมากกำลังประสบกับปัญหาการ
ขาดสภาพคล่อง เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าพนักงาน แต่
ต้องปิดร้านชั่วคราวจากการปิดเมือง โดยเฉพาะกับธุรกิจ SMEs ซึ่งมีความเปราะบางในเรื่องการ
ชำระหนี้ โดยกว่า 30% ของ SMEs (ประมาณ 1.7 แสนราย) ประสบภาวะการขาดทุนอยู่ก่อนแล้ว 



แม้ทั้งภาครัฐ และธนาคารจะมีการออกมาตรการพักชำระหนี้ การให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้
กิจการยังดำเนินอยู่ได้ อย่างไรก็ดี หากการบริโภคของครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาหนี้หลังการ
ระบาด ย่อมทำให้ธุรกิจไม่มีรายได้มากอย่างที่เคย เมื่อภาระการชำระหนี้เพิ่มขึ้น แต่รายได้ไม่
กลับมา ธุรกิจจำนวนไม่น้อยย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียมากยิ่งขึ้น และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
อาจกดดันความสามารถในการลงทุนของเอกชนได้เช่นกัน 

การจะหวังพึ่งให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อย่างที่ เคยทำในช่วงโค
วิด-19 ก็อาจไม่ง่ายดังเดิม เพราะมาตรการกระตุ้นและเยียวยาของภาครัฐในช่วงโควิดจะทำให้
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นจาก 41.2% ในปี 2019 เป็นประมาณ 59% ในปี 2021 แม้
สัดส่วนดังกล่าวจะยังไม่ถือว่าเยอะ เมื่อเทียบกับประเทศอย่างสหรัฐ และญี่ปุ่น  ซึ่งจะมีสัดส่วน
ดังกล่าวหลังโควิด-19 ที่ระดับ 130% และ 250% ตามลำดับ แต่ต้องไม่ลืมว่านักลงทุนมีความ
เช่ือมั่นในเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาต่ำกว่าอยู่แล้ว หากหนี้สาธารณะของไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็
จะทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมเพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งหมดนี้ดูจะเป็นเรื ่องท้าทายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอย่างมาก การวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลาจะยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งแนวคิด 5Ps จากบทความใน Harvard 
Business Review อาจช่วยผู้ประกอบการได้ ในบทความแนะนำว่า ธุรกิจควรวางกลยุทธ์ทั้ง
ในช่วงการระบาด หลังการระบาด และในช่วงภาวะปกติใหม่ (new normal) และสำรวจว่า 
ตำแหน่งทางธุรกิจ (position) อยู่จุดไหน ? วางแผน (plan) ว่าควรทำอะไรต่อ ? มุมมอง 
(perspective) ของโลกต่อธุรกิจของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร ? โปรเจ็กต์ (project) ใดควร
ได้รับความสำคัญก่อน ? และต้องเตรียมตัว (preparedness) อย่างไรจึงจะทำได้ตามแผนที่
วางไว้ ? 

 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 

 
. 

เปิดโผอาชีพมาแรง หลังโควิด-19 



แม้ว่าโควิด-19 จะทำให้หลายบริษัทปิดตัว เลิกจ้าง ดันตัวเลขขึ้นทะเบียนคนว่างงานพุ่งสูง 
แต่หลังคลายล็อกดาวน์ เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะ 5 ธุรกิจที่มีการขยายตัวเปิดรับ
แรงงานเพ่ิม 

สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการที่หลายบริษัทเริ่มมีการปรับลดเงินเดือนพนักงาน ลด
ระยะเวลาการทำงาน รุนแรงถึงขั้นเลิกจ้างและและปิดกิจการ ทำให้จำนวนคนตกงานเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา 

จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ช่วงเดือนเมษายน 2563 มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนใช้
สิทธิ์ว่างงานออนไลน์สูงถึง 267,351 คน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 84.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
มีนาคม 2563 ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียนเพียง 144,861 คน 

จากการสำรวจพบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร บันเทิง และค้าส่งค้าปลีก เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผล
โดยตรงจากการหายไปของนักท่องเที่ยว และมาตรการล็อกดาวน์ 

สัญญาณจ้างงานฟ้ืนตัว 5 ธุรกิจเปิดรับแรงงานเพ่ิม 
ภายหลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และมี

การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หรือมาตรการผ่อนปรน ระยะต่าง ๆ ส่งสัญญาณดีต่อภาคธุรกิจ
ที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวจากมาตรการล็อกดาวน์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ก่อนหน้า เร่ิมฟื้นตัวและกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ 

ข้อมูลล่าสุดจากจ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ระบุว่า ภาคธุรกิจยังคงมีความต้องการแรงงาน 
และอัตราสมัครงานยังเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งเป็นไปตามกลไกของสถานการณ์ที่เริ่มกลับมาดีขึ้น โดย ณ 
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 พบสัญญาณการรับสมัครงานเพ่ิมขึ้นใน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

1. ธุรกิจโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้น 23% 
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ิมขึ้น 13% 
3. ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการตลาด ธุรกิจประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 6% 
4. ธุรกิจประกันภัย เพ่ิมขึ้น 5% 
5. ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก เพ่ิมขึ้น 2% 

คนหางานแห่สมัครธุรกิจ Trading-จัดจำหน่าย 
ขณะที่จำนวนผู้สมัครงานที่เพิ่มขึ้น 20% ในเดือนพฤษภาคม 2563 จากการพิจารณาใบ

สมัครพบว่าอยู่ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 
1. ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 32% 
2. ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี เพิ่มขึ้น 13% 

 



3. ธุรกิจไอที เพิ่มขึ้น 10% 
4. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง เพ่ิมขึ้น 2% 

ในส่วนของ 5 กลุ่มงานที่เป็นที่ต้องของผู้สมัครงานสูง ได้แก่ 
1. งานอีคอมเมิร์ซ เพ่ิมขึ้น 75% 
2. งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ เพิ่มขึ้น 3% 
3. งานบัญชี เพ่ิมขึ้น 3% 
4. งานไอที เพิ่มขึ้น 3% 
5. งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ เพ่ิมขึ้น 2% 
แพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างอาชีพ  
จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก มีการใช้เทคโนโลยี

เชื่อมต่อกับผู้ซื้อและผู้ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในยุคที่ผู้คนต้องอยู่บ้าน หรือ Work From 
Home มากขึ้น หนึ่งในนั้นคืออาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

เนื่องจากแม้จะเป็นช่วงเคอร์ฟิวผู้บริโภคยังคงให้ความสนใจในการซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ จาก
ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ DDproperty.com พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้สนใจที่
เย่ียมชมและทำการติดต่อกับผู้ที่ลงประกาศขายในกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้นถึง 16.9% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า 

1. ช่องทางออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการสร้างการรับรู ้และเข้าถึงกลุ ่มลูกค้า
เป้าหมายในปัจจุบัน 

2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 360 องศา หรือ 
Virtual Tours ช่วยให้ผู้ซื้อเห็นภาพโครงการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงโครงการจริง ซึ่งเอื้อต่อ
การทำงานของนายหน้ามากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม หลังจากค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยดีขึ้นตามลำดับ ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อ
ลดลงจนเป็น 0 และจำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาหาย สามารถกลับบ้านได้มากขึ้น ก็ทำให้หลาย
ธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินกิจการ ส่งผลต่อภาพรวมตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

 
 
 

 
 
 

ที่มา : www.ddproperty.com (2020) 
UNEP ชี้วิกฤตโควิด-19 ‘ไม่ใช่เร่ืองน่ายินดี’ สำหรับสิ่งแวดล้อม 



ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลกทำให้กิจกรรมที่
มักจัดขึ้นในวันนี้เพื่อรณรงค์ให้คนตระหนักถึงภาวะแวดล้อมที่กำลังตกอยู่ในขั้นวิกฤตินั้น  เบาบาง
ลงไปอย่างมาก จากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่ทำให้ไม่สามารถจัดงานที่เกิด
การรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากได้ 

อย่างไรก็ดีในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด -19 ซึ่งทำให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศ“ ล็อก
ดาวน์” ปิดตายเมืองหรือประเทศจนทำให้กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของมนุษย์แทบจะหยุดนิ่ง
ไปนั้นหลายคนหลายฝ่ายพากันออกมาโชว์ภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าที่พากันออกมาเดินตามที่
ต่างๆลูกเต่าจำนวนมากที่กำลังลงสู่ทะเลน้ำทะเลใสแจ๋วหรือคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นพร้อมกล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่าโควิด -19 ช่วยทำให้ธรรมชาติคืนชีพ 

อิงเกอร์ แอนเดอร์ส ัน ( Inger Andersen) ผู ้อำนวยการโครงการสิ ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) กล่าวว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงและคุณภาพอากาศที่ดี
ขึ้น ในช่วงเวลาที่รัฐบาลของหลายประเทศกำลังรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ไม่ควรถูกมองว่า ‘เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม’ 

สหประชาชาติรายงานคำกล่าวของอิงเกอร์ แอนเดอร์สัน ว่า “ขณะที่เรากำลังขยับจากการ
รับมือ ‘ภาวะสงคราม’ ไปเป็น ‘การสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม’ (Build Back Better) เราจำเป็นต้อง
ทำความเข้าใจสัญญาณต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม และรู้ว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตและคุณภาพชีวิตของ
เราอย่างไร เพราะโควิด-19 อย่างไรก็ไม่ใช่ ‘เร่ืองดี’ สำหรับสิ่งแวดล้อม” 

สำหรับผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก แอนเดอร์
สันกล่าวว่า   

“ผลที่มองเห็นได้ในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น หรือการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ลดลง ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว เพราะมัน เกิดขึ้นพร้อมกับการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจอันน่าเศร้า และความทุกข์ยากของมนุษย์โลก 
  “การระบาดใหญ่จะส่งผลให้ปริมาณขยะทางการแพทย์และของเสียอันตรายเพิ่มพูนมาก
ขึ้น นี่ไม่ใช่รูปแบบของการตอบสนองทางสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่สำหรับนักสิ่งแวดล้อม 
  “ในความเป ็นจร ิงแล ้ว สถาบ ันสม ุทรศาสตร ์สคร ิปปส ์  (Scripps Institution of 
Oceanography) ย้ำว่า ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นจะต้องลดลงประมาณร้อยละ 10 ทั่ว
โลก และจะต้องต่อเนื่องนานหนึ่งปี กว่าจะเห็นถึงระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจน  
  “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดใหญ่อันน่า
สะพรึงครั้งนี้ ต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของเราให้สะอาด และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

“การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในระยะยาวเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ 

“ดังนั ้น หลังจากวิกฤตครั ้งนี ้ ในช่วงที ่เราวางมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานนั้น เรามีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะรับมือกับปัญหานี้ ด้วยการลงทุน



ในพลังงานทดแทน อาคารอัจฉริยะ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการขนส่งสาธารณะ…” 
แอนเดอร์สันกล่าว 

“เสาหลักที่สำคัญประการหนึ่งในแผนฟื้นฟูหลังผ่านพ้นโรคโควิด-19 จะต้องมาพร้อมกับ
กรอบการวางแผนที่กระตือรือร้น สามารถวัดผลได้และไม่แบ่งแย่ง เพราะการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ หลากหลาย และงอกงามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำให้ชีวิตของเราดำเนิน
ต่อไปได้” 

 



Social situation and outlook 

ภาวะสังคมไทย 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2563  

สถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคัญ 
 การเลิกเรียนกลางคัน : ความเสี่ยงของอนาคตเยาวชนไทย  

การออกจากระบบการศึกษาเป็นจ านวนมาก มีสาเหตุหลักจาก
ความยากจน ซึ่งส่งผลต่อทักษะและรายได้ของเด็กในอนาคต  
เกิดเป็นวัฏจักรความยากจนในระยะยาว และเป็นอุปสรรคต่อ 
การเพิ่มผลิตภาพของประเทศ  

 พฤตกิรรมทางการเงนิของครวัเรอืนไทยและความเสีย่งทางการเงนิ 
ครัวเรือนไทยสะสมความเสี่ยงทางการเงินหลายประการทั้งด้าน 
โครงสร้างหนี้ครัวเรือนที่เป็นอยู่และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่สูงกว่า
รายได้ที่ เน้นการบริโภคที่ตอบสนองความพึงพอใจเป็นหลัก 
รวมทัง้ทศันคตทิางลบเกีย่วกบัการใชจ้า่ยและการวางแผนทางการเงนิ
เมือ่ประกอบกับภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิจงึสง่ผลให้ครัวเรอืนต่างๆ 
ได้รับผลกระทบมากขึ้น 

ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

การจ้างงานลดลงต่อเนื่อง แต่อัตราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ผลกระทบ 
COVID-19 ยังไม่สะท้อนในไตรมาสที่ 1 และ
ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   

ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค เ ฝ้ า ร ะ วั ง ล ด ล ง  
แต่ประชาชนยั งต้องป้องกันตัว เองจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึง
ภาวะเครียด และการฆ่าตัวตาย 

คดีอาญารวมลดลง โดยภาครัฐต้องเฝ้าระวัง 
การประทษุรา้ยตอ่ทรพัย ์และการกอ่ความรนุแรง
จากภาวะเครียดและการไม่มีรายได้ 

การเกดิอบุตัเิหตแุละผูเ้สยีชวีติลดลง จากการลด
การเคลื่อนย้ายประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ COVID-19 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  

www.social.nesdc.go.th 

 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนต้องปรับเปลี่ยน ถือเป็นบทเรียนของ
ประชาคมโลกที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่อย่างมี
ภูมิคุ้มกันในอนาคต  

บทความเรื่อง 
“วิกฤต COVID-19 : บทเรียนเพ่ือการก้าวต่อไป

อย่างมีภูมิคุ้มกัน” 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.7 จากการหดตัวของ 
การจ้างงานภาคเกษตรกรรมร้อยละ 3.7 แตก่ารจา้งงาน
นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0 .5 อัตราการ
ว่างงานเท่ากับ 1.03 ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ไตรมาสสี่ปี 2562 หนี้สินครัวเรือน 13.47 ล้านล้านบาท 

ขยายตัวร้อยละ 5.0 ชะลอลงจากร้อยละ 5.5 ใน 
ไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนตอ่ GDP เทา่กบัร้อยละ 
79.8 ขณะนี้สัดส่วน NPL เพื่อการอุปโภคบริโภคต่อ
สนิเชือ่รวมอยูท่ี ่3.23  

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงร้อยละ 19.5 โดยผู้ป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 26.6 
และ 42.0 ตามล าดับ โรคอุบัติใหม่ ไวรัส COVID-19 
ท าให้มีจ านวนผู้ป่วยกว่า 3 พันราย  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.0 ต้องเฝ้าระวังอันตรายและความเสี่ยงของ 
ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจ า 
ที่อาจติดเช้ือ COVID-19 ได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป 

คดีอาญาลดลงร้อยละ 4.8 โดยคดีชีวิตร่างกายและเพศ
ลดลงร้อยละ 13.7 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง 
ร้อยละ 5.3 และคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 4.4 

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและผู้เสียชีวิตลดลง  
รอ้ยละ 6.4 และ 20.8 ตามล าดบั ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ซึ่งภาครัฐได้งดการจัดเทศกาลแต่มีการเกิดอุบัติเหตุ 
ช่วงดังกล่าว 1,308 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,260 ราย และ
เสียชีวิต 167 ราย ลดลงร้อยละ 60.8 63.4 และ 56.7 
ตามล าดับ  

จ้างงานลดลง 0.7% 

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.0%  

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง 
ลดลง 19.5%  

คดีอาญาลดลง 4.8% 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรี ่
เพิม่ขึน้ 3.0% 

อุบัติเหตุจราจรลดลง 6.4% 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 สถานการณ์ด้านแรงงาน 

 

1. 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 ผู้มีงานท ามีจ านวนทั้งสิ้น 37,424,213 คน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 0.7 จาก
การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ 3.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงและต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 
2562 ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมยังคงขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.5 จากการขยายตัวของการจ้างงานในสาขา
โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการศึกษา ขณะที่สาขาการผลิต สาขาก่อสร้าง การขายส่ง/ขายปลีกยังมีการจ้างงานลดลง  

การจ้างงานลดลงต่อเนื่อง แต่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ผลกระทบ COVID-19 ยังไม่สะท้อนในไตรมาสที่ 1 

ปี 2563 และค่าจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   

ตาราง 1   ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสหนึ่ง ปี 2563   

  
จ านวน (หน่วย: ล้านคน) การเปลี่ยนแปลง (%YOY) 

2562 2563 2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

ก าลังแรงงานรวม 38.4 38.4 38.0 38.0 38.2 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 
1.  ผู้มีงานท า 38.7 37.8 37.5 37.5 37.4 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 
     (การท างานต่ าระดบั)* 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 -30.6 -9.1 -39.6 -0.9 -15.4 
1.1 ภาคเกษตร 11.2 11.5 12.6 12.0 10.8 -4.2 -4.0 -1.8 -1.6 -3.7 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.5 26.3 24.9 25.5 26.7 3.2 1.5 -2.3 -0.9 0.5 

-  อุตสาหกรรมการผลติ 6.3 6.3 5.8 6.1 6.2 1.0 -0.5 -5.2 -3.9 -1.4 
-  ก่อสร้าง 2.3 2.4 2.0 2.1 2.3 10.5 6.2 -2.2 0.2 -0.2 
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.4 6.3 6.0 6.3 6.3 2.4 -0.4 -4.1 0.1 -1.1 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 -0.2 1.1 3.1 -0.7 3.7 
-  การขนส่ง/เก็บสินคา้ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 5.1 7.2 1.0 0.1 -0.8 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 -0.5 3.1 -1.9 -3.1 10.2 
-  อื่นๆ 6.2 6.0 5.7 5.7 6.2 5.9 2.5 -0.6 -0.3 1.3 

2.  จ านวนผู้ว่างงาน** 0.35 0.38 0.39 0.37 0.39 -25.9 -8.3 5.5 3.5 12.3 
     อัตราการว่างงาน (%) 0.92 0.98 1.04 1.04 1.03      
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 40.3 53.7 2.0 20.2 
    สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 1.0 0.8 0.2 0.3 1.0           
4.  ช่ัวโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห์ (เอกชน) 43.5 46.4 46.7 46.4 42.8 -2.6 0.1 0.4 -0.6 -1.6 
5.  ช่ัวโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห์ (รวม) 41.3 43.0 43.5 43.2 40.8 -1.5 -0.4 0.4 -0.8 -1.2 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.9 0.6 0.3 0.4 0.9 6.7 -7.1 -29.3 12.5 11.0 

-  ต้องการท างานเพิม่ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -30.6 -9.1 -16.6 45.1 6.5 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.8 0.5 0.2 0.4 0.9 12.0 -6.9 -31.1 9.6 11.4 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 8.7 6.0 5.4 5.7 8.9 12.6 0.7 -12.1 2.3 1.7 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 -15.3 -39.6 -0.9 -15.4 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 8.4 5.8 5.2 5.5 8.6 13.2 1.4 -10.6 2.5 2.4 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึน้ไป 24.8 27.4 27.4 27.1 24.4 -2.7 -0.6 -0.6 -2.1 -1.8 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึน้ไป 6.5 7.0 7.0 6.6 5.9 -7.9 -6.3 -7.9 -10.8 -9.0 
6.  จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.3 0.12 0.16 0.45 -7.2 28.8 20.3 11.2 17.7 
     อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 0.8 0.3 0.4 1.2           

หมายเหตุ:  * ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 ** (1) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจ ะท างานในระหว่าง  

30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (2) ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม ผู้รอฤดูกาล และ (3) อัตรา การว่างงานแฝง =  
ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 

 *** นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

ที่มา:  ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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ทัง้นี ้การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ยงัไมแ่สดงผลกระทบในจ านวนการจา้งงานภาคบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทอ่งเทีย่วมากนกั 
ส่วนหนึ่งเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม-ต้นมีนาคม การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงจ ากัดอยู่ในบางพื้นที่ และ
ผู้ประกอบการยังรอดูสถานการณ์ของผลกระทบ  

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการจ้างงานคือ ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย
ภาคเอกชนลดลงเทา่กบั 42.8 ชัว่โมง/สปัดาห ์จาก 43.5 ชัว่โมง/สปัดาหใ์นชว่งเดยีวกนัปทีีแ่ลว้ โดยผูท้ีท่ างานมากกวา่ 50 ชัว่โมงขึน้ไป/
สปัดาห ์ลดลงรอ้ยละ 9.0 ขณะเดยีวกนัจ านวนผูท้ีท่ างานนอ้ยกวา่ 10 และ 35 ชัว่โมง/สปัดาห ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.0 และ 1.7 ตามล าดบั 
นอกจากนั้น สถานประกอบการมีการขอใช้มาตรา 75 ในการหยุดกิจการชั่วคราวมีจ านวนทั้งสิ้น 570 แห่ง และมีแรงงานที่ต้อง
หยุดงานแต่ยังได้รับเงินเดือน 121,338 คน จ านวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ค่าจ้างแรงงานที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าจ้างที่แท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 อยู่ที่ 
12,539 บาท/เดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 1.6 หรือเพิ่มขึ้น 
5-6 บาท/วัน ผลิตภาพแรงงานลดลงร้อยละ 1.0 เป็นการลดลงจากทั้งภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 

ผู้ว่างงานมจี านวนทั้งสิน้ 394,520 คน หรือคิดเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ 1.03 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.92 จากช่วงเดยีวกัน 
ปีที่แล้ว สอดคล้องกับผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 170,144 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และ
มีผู้ว่างงานแฝงจ านวน 448,050 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานแฝงที่ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แผนภาพ 2 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน

ที่มา: ส านักงานประกันสังคม
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แผนภาพ 1 จ านวนสถานประกอบการที่ขอใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 
และจ านวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา:  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ปัจจัยที่กระทบต่อการจ้างงาน ปี 2563 

1. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีประเทศที่มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19  
จ านวน 211 ประเทศ 2 เขตบรหิารพเิศษ และมผีูต้ดิเชือ้กวา่ 5.19 ลา้นคน โดยประเทศไทยพบผูต้ดิเชือ้ใน 68 จงัหวดั การแพรร่ะบาด
เป็นวงกว้างส่งผลให้มีการยกเลิกการเดินทางระหว่างประเทศ และประกาศปิดสถานที่เพื่อลดการติดเชื้อ รวมถึงหยุดการเดินทาง
ระหว่างพื้นที่ ส่งผลให้บางกิจการต้องหยุดด าเนินการชั่วคราว รวมถึงการลดชั่วโมงการท างาน การเลิกจ้าง จากการประเมินผล
กระทบของ COVID-19 ต่อแรงงาน พบว่า COVID-19 ท าให้แรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 8.4 ล้านคน1 แบ่งเป็น
แรงงาน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) แรงงานในภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีแรงงานจ านวนทั้งสิ้น 3.6 ล้านคน (ไม่รวมสาขาการค้าส่ง และ
การค้าปลีก) จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการท่องเที่ยวในประเทศ โดยผู้ประกอบการบางส่วน
ยังพยายามรักษาการจ้างงานไว้ โดยคาดว่าแรงงานในภาคการท่องเที่ยวนี้จะได้รับผลกระทบประมาณ 2.5 ล้านคน (2) แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับผลกระทบจากตั้งแต่ก่อน COVID-19 จากสงครามการค้า และต่อเนื่องมาจนถึงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จากการลดลงของอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าขายในประเทศ  
ยังขยายตัวได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องด่ืม หรือของใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมจากทั้งหมด 5.9 ล้านคน คาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ 1.5 ล้านคน และ (3) การจ้างงานในภาคบริการ
อื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐจากการปิดสถานที่ เช่น 
สถานศึกษา หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก เช่น ตลาดสด สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า ซึ่งกลุ่มนี้มีการจ้างงาน
จ านวน 11.8 ล้านคน คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 4.4 ล้านคน  

2.  ผลกระทบจากภัยแล้งต่อภาคเกษตรกรรม ภาวะภัยแล้งตั้งแต่กลางปี 2562 และต่อเนื่องถึงไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 
ส่งผลให้การจ้างงานภาคเกษตรลดลง และมีจ านวนแรงงานที่รอฤดูกาล 3.7 แสนคน สูงที่สุดในรอบ 7 ปี โดย ณ เดือนเมษายน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน 26 จังหวัด 
กระจายไปในทุกภูมิภาคและมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านคน ซึ่งนอกจากภัยแล้งจะกระทบเกษตรกรในพื้นที่ที่มี
ปัญหาโดยตรงแล้ว เกษตรกรในพื้นที่อื่นที่มีปริมาณน้ าน้อยและไม่สามารถท ากิจกรรมทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบอีกจ านวน 
2.1 ล้านคน รวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 6 ล้านคน (ผลกระทบจากภัยแล้งเท่านั้น) ทั้งนี้ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง  
จะสะท้อนในจ านวนแรงงานรอฤดูกาลที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะท าให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะส่งผล
ต่อเนื่องไปถึงค่าครองชีพของประชาชน และท าให้ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถดูดซับแรงงานที่ว่างงานจากภาคเศรษฐกิจอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างเต็มที่ 

ผลกระทบต่อภาพรวมการว่างงาน ปี 2563 

ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และปัญหาภัยแล้ง ต่อการจ้างงาน การว่างงาน จะปรากฏผล
ชัดเจนเป็นล าดับตั้งแต่ไตรมาสที่สอง และชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2563 อัตราการว่างงาน
จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3-4 หรือตลอดทั้งปีมีผู้ว่างงานไม่เกิน 2 ล้านคน เนื่องจาก (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้และ

1 ประเมินจากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (LFS) ไตรมาสสี่ ปี 2562 เฉพาะกลุ่มลูกจ้างเอกชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคเกษตรกรรม 
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ในชว่งครึง่หลงัของเดอืนพฤษภาคมเริม่ผอ่นคลายมาตรการควบคมุท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิบางประเภทสามารถเปดิด าเนนิการได ้
มากขึน้ (2) รฐับาลมมีาตรการในการชว่ยเหลอื และฟืน้ฟเูศรษฐกจิ โดยเนน้กระตุน้ใหเ้กดิการจา้งงานในพืน้ที ่และ (3) ภาคเกษตรกรรม
จะสามารถรองรับแรงงานที่ว่างงานได้บางส่วนแม้ว่าจะมีปัญหาภัยแล้ง 

ประเด็นที่ต้องติดตาม 

1. ความครอบคลุมของมาตรการช่วยเหลือ ทั้งแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 37 ล้านราย แบ่งเป็นเกษตรกร 
10 ล้านราย กลุ่มผู้ประกันตน 11 ล้านราย กลุ่มอาชีพอิสระ 16 ล้านราย ซึ่งต้องพิจารณาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึง
มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว โดยจากผลส ารวจปัญหาและความต้องการของธุรกิจของ สศช. พบว่า ยังมีพนักงาน แรงงาน ลูกจ้าง 
และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 88 และกลุ่มที่ไม่รู้เกี่ยวกับมาตรการ รวมถึงไม่รู้ว่าจะต้อง 
ท าอย่างไรเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือประมาณร้อยละ 22 

2. การผ่อนคลายมาตรการควบคุม และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรอบสอง ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดอาจส่งผลให้มีการกลับมาระบาดรอบ 2 ได้ หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด คือ การเว้นระยะห่าง การใส่
หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด ซึ่งต้องมีการติดตาม ตรวจสอบมาตรการป้องกันของสถานประกอบการ และการปฏิบัติ
ตนของประชาชนอย่างใกล้ชิด  

3. การติดตามภาวะการเลิกจ้างและการว่างงาน แม้ว่าปัจจุบันมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุม แต่แรงงานบางกลุ่ม 
จะยังไม่สามารถกลับมาท างานได้เช่นเดิม เช่น แรงงานในภาคการท่องเที่ยว แรงงานในอุตสาหกรรมส่งออก เช่น รถยนต์ ฯลฯ 
เนื่องจากอปุสงค์ในต่างประเทศลดลง และการทอ่งเที่ยวยังเชือ่มโยงกบัมาตรการของต่างประเทศดว้ย อาทิ มาตรการยกเลกิการบิน
ระหวา่งประเทศ และการหยดุกจิการชัว่คราวของตา่งประเทศ ซึง่หากผูป้ระกอบการไม่สามารถจา้งงานตอ่ไดจ้ะมีแรงงานจ านวนหนึง่
ที่ถูกเลิกจ้าง ขณะเดียวกันในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จะมีแรงงานจบใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 5.2 แสนคน ซึ่งอาจไม่มี
ต าแหน่งงานรองรับ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการสร้างงาน และจ้างงานที่เพียงพอเพ่ือรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะหางานท าไม่ได้  

4. การเตรียมความพร้อมของแรงงานเพื่อรองรับการฟื้นตัว ในช่วงการระบาดของเช้ือ COVID-19 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน/ติดต่อสื่อสารมากขึ้น ท าให้การท างาน  
บางประเภทไม่ถูกจ ากัดในเรื่องสถานที่ การผลิตที่ใช้เครื่องจักร/หุ่นยนต์จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับแรงงาน 
ซึ่งแรงงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะปรับทักษะเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ หรือการสร้างทักษะใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพหรือลักษณะการท างาน 
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หนี้สินครัวเรือน 

 

2. 

หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสี่ ปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.5 จากไตรมาสก่อน 
แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 ยังคงชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน แต่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP  
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลการหดตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อด้อยลง  

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวต่อเนื่อง หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสี่ ปี 2562 มีมูลค่า 13.47 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0 
ชะลอลงจากรอ้ยละ 5.5 ในไตรมาสกอ่น โดยเปน็ผลจากสินเชือ่ทกุประเภทปรบัตวัชะลอลง ขณะทีส่ัดส่วนหนีส้ินครวัเรอืนตอ่ GDP 
อยู่ที่ร้อยละ 79.8 สูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เป็นต้นมา เนื่องจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง  
อย่างต่อเนื่องและเร็วกว่าการชะลอตัวของหน้ีสินครัวเรือน  

ตาราง 2  หนี้สินครัวเรือน (สนิเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

หนี้สินครัวเรือน (ล้านล้านบาท) 12.20 12.37 12.55 12.83 12.97 13.08 13.25 13.47 

 %YOY 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.5 5.0 

- สถาบันรับฝากเงิน (%YOY) 5.1 5.5 5.6 5.6 5.7 5.0 4.7 4.1 

- สถาบันการเงินอื่น (%YOY) 6.0 7.3 7.8 8.6 10.9 11.4 12.0 11.4 

สัดส่วนต่อ GDP (%) 77.7 77.5 77.6 78.4 78.4 78.4 78.9 79.8 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงนิใหกู้ย้มืแกภ่าคครวัเรอืนชะลอตวัลงในทกุประเภทสนิเชือ่ 
โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อเช่า/ซื้อยานยนต์ เพื่อประกอบธุรกิจ 
และเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ตามล าดับ  โดยใน 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 พบว่า 

1. สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนร้อยละ 32.1 
ของหนี้สินครัวเรือนทั้งหมด ขยายตัวร้อยละ 4.8 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 5.0 เป็นผลจากความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ลดลงตามความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แม้ว่า
ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ธปท. จะได้ด าเนิน
มาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศยัเพือ่สนบัสนนุใหป้ระชาชนมีทีอ่ยูอ่าศยัไดง้า่ยขึน้แลว้กต็าม 
โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีอุปทานคงค้างในระดับสูง 
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเด่ียวหรืออาคารชุด  

แผนภาพ 3 สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP (Non SA)

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สศช.
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2.  สนิเชือ่เพือ่ยานยนต ์มสีดัสว่นรอ้ยละ 12.8 ขยายตวั
รอ้ยละ 7.6 ชะลอลงจากรอ้ยละ 10.1 ในไตรมาสทีผ่า่นมา ต่ าสุด
ในรอบ 7 ไตรมาส สอดคลอ้งกบัยอดจ าหนา่ยรถยนตน์ัง่สว่นบคุคล 
และรถจกัรยานยนตใ์นไตรมาสที ่4 ป ี2562 ทีล่ดลงรอ้ยละ 16.4 
และรอ้ยละ 7.3 เทยีบกบัการลดลงรอ้ยละ 6.5 และการขยายตวั
ร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อน ตามล าดับ และสถาบันการเงินที่มี
ความระมัดระวังในการปล่อยเชื่อสินเชื่อมากขึ้น เนื่องจาก
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการด้อยคุณภาพลงของผู้กู้ 

3.  สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ มีสัดส่วนร้อยละ 17.9 
ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อน 
เปน็ผลจากความเชือ่มัน่ของธรุกจิทีป่รบัตวัลดลง และความเขม้งวด
ในการปลอ่ยสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิทัง้สนิเชือ่ธรุกจิขนาดใหญ่
และธรุกจิ SMEs โดยเฉพาะการเริม่เหน็สญัญาณหนีด้อ้ยคณุภาพ
เพิ่มขึ้น ท าให้สถาบันการเงินอนุมัติผ่านการให้วงเงินสินเชื่อ
น้อยลงและต้องการหลักประกันเพิ่มขึ้น แม้ว่าความต้องการ
สินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจที่มี
เงินทุนน้อยและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

4. สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล มีสัดส่วนร้อยละ 32.1 ขยายตัวร้อยละ 7.1 ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 7.5  
ในไตรมาสก่อน โดยเป็นผลมาจากการชะลอลงของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับของ ธปท. และสินเช่ืออื่นๆ (ไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ได้) ปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความเชื่อมั่น
ต่อภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ความต้องการสินเช่ือเพ่ืออุปโภคบริโภคสูงขึ้น เนื่องจากครัวเรือนมีระดับเงินออมไม่เพียงพอต่อการจัดการ
สภาพคล่องของครัวเรือน  

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 คาดว่าจะชะลอตัวลง ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับปัจจัยลบจากการส่งออก ภัยแล้ง และ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากเพราะก าลังซื้อและ
ความเชื่อมั่นที่ลดลง ขณะที่สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย
เนื่องจากครัวเรือนมีความต้องการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากช่วงวิกฤติและแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องและ
ผลกระทบทางด้านรายได้ (Income Shock) ที่เกิดขึ้น 

ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อด้อยลง โดยยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์
ในไตรมาสหนึ่งปี 2563 มีมูลค่า 156,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.23 ต่อสินเช่ือรวม ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 2.90 ในไตรมาสก่อน  

แผนภาพ 4  อัตราการขยายตัวหนี้สินครัวเรือน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ)

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อซื้อ/เช่าซื้อยานยนต์ เพื่อการประกอบธุรกิจ
อื่นๆ

แผนภาพ 5 โครงสร้างหนี้สินครัวเรือนของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ร้อยละ)

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เพื่อซื้อ/เช่า
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เพื่อการ
ประกอบ

ธุรกิจ 17.9%

อื่นๆ 3.4%
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ความสามารถในการช าระหนี้ของสินเชื่อทุกประเภทด้อยลงโดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อที่อยู่อาศัย   
โดยในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 สัดส่วน NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 4.04 
เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 2.41 และร้อยละ 3.71 ในไตรมาสก่อน ตามล าดับ ขณะที่ NPL ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค 
ส่วนบุคคลอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.61 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.33 และ NPL ของสินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.09 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.86 ตามล าดับ 

คุณภาพสินเชื่อประเภทที่ครัวเรือนใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มด้อยลง  โดย (1) ยอดสินเชื่อคงค้างและ
ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ (ที่มีและไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน) มีมูลค่าอยู่ที่ 
572,680 ล้านบาท และ 19,071 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนต่อยอดสินเชื่อคงค้างที่ร้อยละ 
3.33 เทียบกับร้อยละ 3.01 ในไตรมาสก่อน และ (2) ยอดสินเชื่อผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 
10,441 ลา้นบาท โดยคดิเปน็สดัสว่นตอ่ยอดสนิเชือ่คงคา้งบตัรเครดติรอ้ยละ 2.64 เพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 1.93 ในไตรมาสทีผ่า่นมา 

ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และภาคการเกษตรจากปัญหาภัยแล้ง โดยภาครัฐได้พยายามเร่งด าเนินมาตรการเพื่อให้ 
ความชว่ยเหลือแก่ประชาชนผา่นช่องทางต่างๆ โดยในส่วนของมาตรการสินเชือ่เพื่อเสริมสภาพคล่องและบรรเทาภาระคา่ครองชีพ 
เช่น (1) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ระยะเวลา 2 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท (2) สินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมการจ้างงาน ระยะเวลา 3 ปี ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยธุรกิจต้องรักษาระดับลูกจ้างผู้ประกันตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผูป้ระกนัตน ณ วนัทีไ่ดร้บัสนิเชือ่เปน็ระยะเวลา 3 ป ี(3) สนิเชือ่ฉกุเฉนิส าหรบัผูไ้มม่รีายไดป้ระจ า ระยะเวลา 2 ป ี6 เดือน 

ตาราง 4 สัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  

ต่อสินเชื่อรวมของแต่ละประเภท 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 2562 2563 

ทั้งป ี Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 

- ที่อยู่อาศัย 3.23 3.25 3.35 3.34 3.49 3.71 4.04 

- รถยนต ์ 1.60 1.66 1.71 1.82 1.86 1.86 2.09 

- บัตรเครดิต 2.61 2.34 2.67 2.48 2.65 2.41 3.50 

- ส่วนบุคคลอ่ืนๆ 2.53 2.53 2.56 2.42 2.36 2.33 2.61 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตาราง 3 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) 

  
  

2560 2561 2562 2563 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

NPL (พันล้านบาท) 110.3 115.9 115.8 118.8 120.5 126.4 127.4 133.3 140.6 156.2 

% YOY 4.8 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 10.0 12.2 16.7 23.6 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน รายละไม่เกิน 10,000 บาท และ (4) สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะเวลา 5 ปี ดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปีส าหรับ 2 ปีแรก รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากน้ี ธปท. ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการ
ทางการเงินอื่นเพื่อก าหนดมาตรการขั้นต่ าเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่มีศักยภาพและไม่เป็นหนี้ค้างช าระเกิน 90 วัน 
เช่น (1) ลดอัตราการผ่อนช าระขั้นต่ าของสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 ร้อยละ 
8 และร้อยละ 10 ในปี 2563-2564 ปี 2565 และปี 2566 ตามล าดับ หรือสามารถแปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวที่มีดอกเบี้ยต่ าได้  
(2) เลื่อนการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของสินเช่ือส่วนบุคคลที่ผ่อนช าระเป็นงวดและสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถเป็นเวลา 3 เดือน 
ส าหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) หรือเลือกระหว่างการเลื่อนการผ่อนช าระ 3 เดือนกับลดค่างวด 
อย่างน้อยร้อยละ 30 เป็นเวลา 6 เดือน ส าหรับผู้ให้บริการอื่น (3) เลื่อนการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักช าระ
เงินต้น 6 เดือน ของสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และลิสซิ่ง (Leasing) และ (4) พักการผ่อนช าระ หรือพิจารณาลดดอกเบี้ยให้
ตามสถานการณ์ของแต่ละรายของสินเชื่อบ้านและสินเช่ือธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ และนาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มาตรการส่วนใหญ่ยังคงเป็นมาตรการในระยะสั้นและมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่ก าลัง
เผชิญกับปัญหาการหดตัวทางเศรษฐกิจ แต่มาตรการต่างๆ ยังคงมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือให้
ครัวเรือนหรือผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปได้ ขณะที่ในระยะต่อไปภาครัฐจ าเป็นต้องมีแผนการด าเนินงาน
และมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือฟื้นฟูและยกระดับรายได้ของครัวเรือนอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายและ
หนี้สินของแต่ละครัวเรือน รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้สินให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ครัวเรือนแทนโครงสร้างหนี้รูปแบบ
ปัจจุบันที่เน้นการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก  

สุขภาพและการเจ็บป่วย 

 

3. 

สถานการณ์ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ  
ที่เพิ่มขึ้นและไข้เลือดออกที่กลับมาระบาดในบางพื้นที่ รวมทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาด และผลกระทบต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตจากสถานการณ์โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด  

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
โดยรวมลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปทีีผ่า่นมารอ้ยละ 19.5 เปน็การ
ลดลงเกือบทุกโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลง
รอ้ยละ 42.7 ไขเ้ลอืดออกลดลงรอ้ยละ 42.0 ผูป้ว่ยโรคไขห้วดัใหญ่
ลดลงร้อยละ 26.6 ผู้ป่วยโรคหัดลดลงร้อยละ 64.6 และผู้ป่วย
โรคฉีห่นลูดลงรอ้ยละ 44.4 เนือ่งจากการเฝา้ระวงัและดแูลตวัเอง 
รวมทั้งการเว้นระยะทางกายภาพ (Physical Distancing) 
เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ 
ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.3 และยังคงต้องเฝ้าระวัง
โรคไข้เลือดออกที่แม้ในภาพรวมของประเทศจะมีผู้ป่วยลดลง 
แต่มีแนวโน้มจะกลับมาระบาดอีกครั้งในบางพื้นที่ โดยจังหวัด
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ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพ 6 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายไตรมาส ปี 2558–2563
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 ที่พบอัตราการป่วยต่อประชากรแสนรายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระยอง 53.0 ราชบุรี 30.5 และอ่างทอง 27.8 ขณะที่อัตรา  
การป่วยต่อประชากรแสนรายของโรคไข้เลือดออกในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่เพียง 13.6 โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ 
5-14 ปี ส าหรับแนวทางการปอ้งกนัโดยเฉพาะในชว่งสถานการณแ์พร่ระบาดของโรค COVID-19 หากป่วยเปน็ไขเ้ลือดออกรว่มด้วย 
จะท าให้การรักษายุ่งยาก อาการรุนแรงมากขึ้น กรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนและฝนตก ตามมาตรการ “3 เก็บ 
ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ให้เป็นระเบียบ ให้โปร่ง ไม่มีมุมอับที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน และเก็บน้ า 
โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ าให้มิดชิด หากบ้านไหนมีคนป่วยไข้เลือดออก หรือไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้รีบแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เพ่ือช่วยกันควบคุมโรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้ดี จากการด าเนินมาตรการเชิงรุกของภาครัฐ อาทิ 
มาตรการในการตรวจโรคที่เข้มงวดมากขึ้นในกลุ่ม/พื้นที่เสี่ยง โดยอาศัยกลไก อสม. ซึ่งท าให้จ านวนผู้ป่วยใหม่ลดลงเป็นล าดับ 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด ดังนี ้

1. การเฝ้าระวังการกลับมาระบาดหนักอีกครั้งของโรค COVID-19 จากบทเรียนของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ 
ที่สามารถควบคุมการระบาดได้ดีในช่วงแรก แต่ต่อมาพบว่ามีแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครั้ง จากการชะล่าใจของประชาชนที่  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และอยู่รวมกลุ่มกันหรือมีกิจกรรมอย่างใกล้ชิด จนน าไปสู่
การติดเชื้อจ านวนมากในหอพักแรงงานจากการอยู่กันอย่างแออัด และการผ่อนปรนมาตรการของภาครัฐที่เร็วเกินไป ซึ่งเป็น
บทเรียนให้แก่ภาครัฐและประชาชนในประเทศไทยน าไปปรับใช้ และยังคงต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) อย่างต่อเนื่องไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงช่วงอายุ 
20–29 ปีที่มีอัตราการติดเช้ือสูงสุด รวมถึงยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ 

ตาราง 5 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง (หน่วย : ราย)        

2561 2562 2563 %YOY 
โรคเฝ้าระวัง 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/2563 

ปอดอักเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 75,221 2.3 

ไข้เลือดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 9,012 -42.0 

มือ เทา้ ปาก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 5,303 -42.7 

ไข้หวัดใหญ่ 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 97,934 -26.6 

บิด 1,132 965 741 561 646 731 642 499 654 1.2 

หัด 630 632 1,186 3,108 2,065 1,582 1,520 1,395 730 -64.7 

ฉี่หน ู 402 637 932 569 466 495 710 494 259 -44.4 

ไข้สมองอักเสบ 182 231 200 132 258 199 212 222 250 -3.1 

อหิวาตกโรค 0 2 2 1 6 4 1 1 0 -100.0 

ไข้กาฬหลังแอ่น 1 9 3 7 6 5 6 6 5 -16.7 

พิษสุนัขบ้า 7 3 3 2 0 2 0 1 0 0.00 

รวม 135,139 125,531 234,551 140,953 235,171 160,282 266,024 196,518 189,368 -19.5 

อัตราต่อประชากรแสนคน 204.5 190.1 355.1 213.3 354.7 241.7 401.2 296.4 285.54   

หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
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2. โรคจากความเครยีด ปญัหาทางจิต และการฆา่ตัวตาย จากสถานการณป์ัญหา COVID-19 อาท ิผลกระทบสถานะทาง
เศรษฐกจิ ความเครยีดจากการกกัตวัเองอยู่บา้นเปน็เวลานาน และการรบัรูข้า่วสารทัง้ข่าวจรงิและขา่วเทจ็ทีม่ากเกนิไป จนท าให้เกิด
ภาวะความเครียด และอาจน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย โดยจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนโทรเข้าสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1322  จ านวน 20 และ 39 สาย ตามล าดับ ในขณะที่ช่วงเดือน
มีนาคม 2563 ซึง่เปน็ชว่งทีส่ถานการณ ์COVID-19 พบผูป้ว่ยมากขึน้นัน้ มปีระชาชนโทรเขา้สายดว่นกรมสขุภาพจติ 1322 เพิม่ขึน้ถงึ 
15 เทา่ โดยมกีารโทรปรกึษาถงึ 600 สาย ซึง่สาเหต ุ3 อนัดบัแรกทีม่กีารปรกึษา คอื เครยีดวติกกงัวลรอ้ยละ 51.85 ผูป้ว่ยจติเวชเดมิ
ร้อยละ 37.99 และสอบถามข้อมูลร้อยละ 6.57 ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังภาวะความเครียดเพื่อไม่น าไปสู่การใช้ความรุนแรงกับตัวเอง
และผู้อื่น รวมถึงการฆ่าตัวตาย  

ภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” และการน าเสนอ
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองผ่านส านักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกวัน และกรมสุขภาพจิตได้จัดท าแอปพลิเคชัน Mental Health Check up สามารถตรวจสอบสุขภาพจิต
ใน 6 ด้าน คือ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ดัชนีวัดความสุข พลังสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ โดยมี
ค าแนะน าเบื้องต้นหลังการประเมิน จัดท าคู่มือการดูแลสุขภาพจิตใจแกป่ระชาชน เพือ่ดแูลรกัษาจติใจ ความเครยีดวติกกงัวล สรา้ง
ความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกัน  

3. การเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ในระหว่างการปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 อาทิ การบริโภคที่ไม่ระมัดระวัง และการมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง ซึ่งจะน าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรค  
ที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในระยะยาว อาทิ โรคอ้วน โรคความดัน ทั้งน้ี สมาคมโภชนาการเพื่อการกีฬาและสุขภาพได้ให้ค าแนะน า
ส าหรับการกักตัวอยู่บ้าน โดยการเลือกอาหารประเภทผัก และเนื้อสัตว์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานแทนอาหารกระป๋อง หรือควร
บริโภคอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง นอกจากนั้น ควรออก
ก าลังกายและให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
 

4. 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น และต้องเฝ้าระวังอันตรายและความเสี่ยงของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสูบบุหรี่เป็นประจ าที่อาจติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายและมีอาการรุนแรงกว่าบุคคลทั่วไป  

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ขณะที่การบริโภคบุหรี่ลดลง
ร้อยละ 1.0 

แผนภาพ 7  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มูลค่าที่แท้จริง (%YoY)

ที่มา:  ส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ทั้งนี้ จากมาตรการภาครัฐที่ได้มีการปิดสถานบันเทิง และห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อป้องกัน  
การรวมกลุ่มสังสรรค์และลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง จากผลการส ารวจของ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ซึ่งส ารวจประชาชนใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 1,566 คน ระหว่างวันที่ 18 -19 เมษายน 2563 พบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 48.5 ไมไ่ดด้ืม่เลย รอ้ยละ 33.0 ดืม่นอ้ยลง รอ้ยละ 18.2 ดืม่เทา่เดมิ และรอ้ยละ 0.3 ดืม่บอ่ยขึน้ โดยเหตผุลหลกั 
ทีท่ าให้นักดื่มหยุดด่ืมหรือดื่มน้อยลง คือ หาซื้อไม่ได้/ซื้อยาก กลัวเสี่ยงติดเช้ือ รายได้น้อยลง/ไม่มีเงินซื้อ และต้องการรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง และจากข้อมูลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ซึ่งส ารวจในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน 1,105 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.21 สูบเท่าเดิม ร้อยละ 26.88 ไม่เคยสูบ ร้อยละ 18.28 สูบน้อยลง ร้อยละ 10.41 สูบมากขึ้น  
ร้อยละ 9.41 เคยสูบแต่ตอนนี้เลิกสูบแล้ว ร้อยละ 0.63 เพิ่งเริ่มสูบ และร้อยละ 0.18 กลับมาสูบใหม่ โดยปัจจัยหลักที่ท าให้
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลง คือ รายได้ลดลง ต้องการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และหาซื้อยาสูบได้ยากขึ้น ส่วนปัจจัยที่ท าให้
พฤติกรรมการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น คือ มีความเครียดกับสถานการณ์ COVID-19 มีความเครียดจากการท างาน และกักตุนสินค้า/กลัว
สินค้าขาดแคลน/กังวลเรื่องราคาสินค้า 

อย่างไรก็ตาม จากสถิติข้อมูลผู้กระท าความผิดที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่า 
สาเหตุหลักของการชุมนุมและท ากิจกรรม คือ การดื่มสุรา ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในชีวิตประจ าวันจะสามารถช่วยลดความเสี่ยง
การติดเชื้อ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างมากขึ้นได้ และที่ส าคัญนับเป็นโอกาสที่ดีที่นักดื่มและนักสูบ
จะหันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงขึ้นทั้งเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก ส าหรับผู้ที่ต้องการเลิกสุราสามารถโทรปรึกษาได้ที่
ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนยาเสพติด 1165 ส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย
ควบคุมยาสูบ ได้จัดท าโครงการ “เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก” เพื่อชักชวนและช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
แก่ประชาชนในการเลิกสูบบุหรี่ผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นการส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ หรือสามารถ  
โทรปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 

ความเสี่ยงของผู้ดื่มแอลกอฮอล์และผู้สูบบุหรี่ต่อการติดเชื้อ COVID-19 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจ าถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายและอาการรุนแรงกว่า
บุคคลทั่วไป จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรคประเทศจีน (Chinese Center for Disease Control and Prevention: China: CDC) พบว่า 
อัตราการตายของผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในกลุ่มผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นรนุแรงมีอตัราการตายสงูกวา่ท่ีรอ้ยละ 6.3 สว่นกลุม่ผูท้ีส่บูบหุรี ่มงีานวจิัยพบวา่ ผูป้ว่ยทีเ่สยีชีวติจาก COVID-19 ในประเทศจนี 
1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.5 เป็นผู้สูบบุหรี่ และจากรายงานวารสารการแพทย์จีน (Chinese Medical Journal, 28 กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า 
ในผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตเป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบ เมื่อแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มที่มีอาการดีขึ้นกับกลุ่ มที่มีอาการทรุดลง 
พบว่า ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการทรุดลงและถึงแก่ความตายมีสัดส่วนเป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า ส าหรับผู้ที่ดื่ มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจ านั้น แอลกอฮอล์จะเข้าไปท าลายระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้เม็ดเลือดขาวฆ่าเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ติดเชื้อต่างๆ  
ได้ง่ายขึ้นและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  
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ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 

5. 

คดีอาญาโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตาม จากการจ ากัดการเดินทางของประชาชน และลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงของ  
การแพรร่ะบาดของเชือ้โรค COVID-19 อาจสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนจากการไมม่งีานท า ขาดรายไดแ้ละมคีวามล าบากมากขึน้ 
จึงต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันการกระท าผิดด้านการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างเข้มงวด 

ไตรมาสหนึ่งปี 2563 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
107,138 คด ีลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของป ี2562 รอ้ยละ 
4.8 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 92,049 คดี ลดลง  
ร้อยละ 4.4 คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 3,755 คดี 
ลดลงร้อยละ 13.7 และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 
11,334 คดี ลดลงร้อยละ 5.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่
ผู้กระท าความผิดก่ออาชญากรรมยากขึ้น เนื่องจากอยู่
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดเชื้อโรค 
COVID-19 

การแพร่ระบาดของโรคอบุตัิใหม่ COVID–19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชวีิตเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าใหภ้าครัฐมกีารด าเนนิมาตรการ
ปอ้งกนัปราบปรามอาชญากรรมในทกุมติ ิและบงัคบัใชก้ฎหมายในหว้งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดตาม พ.ร.ก. การบรหิารราชการใน
สถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ร.บ. โรคตดิตอ่ฯ พ.ร.บ. วา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารฯ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มมีาตรการปอ้งกนัเพือ่ลด
การแพรร่ะบาดทั้งมาตรการลอ็กดาวน์เมืองเพื่อลดการเคลื่อนที่ของประชากร การประกาศปิดสถานประกอบการ และการประกาศ
เคอรฟ์วิ แตพ่บวา่ในเดอืนมีนาคม คดปีระทุษรา้ยตอ่ทรพัยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 0.7 เมื่อเทยีบกบัชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์สว่นหนึง่คาดวา่เป็น
ผลจากการไม่มีงานท า รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีพท าให้ตัดสินใจลักขโมย นอกจากนี้ ในระหว่างการห้ามบุคคลใดทั่วประเทศ
ออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. พบผู้ฝ่าฝืน 3 อันดับคือ ออกมาท าธุระ เดินทางกลับที่พัก และขับขี่
ยานพาหนะเล่น โดยเหตขุองการชมุนมุมั่วสุม 3 อนัดบัแรกคอื การดืม่สุรา ลักลอบเล่นการพนนั และเสพยาเสพตดิ การน าตวัเขา้ไป
อยู่รวมกลุ่มน าไปสู่ความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยภาพรวมคดีสะสมของผู้กระท าผิดที่เข้าสู่การพิจารณาของ  

ตาราง 6 สถิติคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและเพศ  

และคดียาเสพติด 

ประเภทคด ี
2553 การเปลี่ยนแปลง  2562  

Q1 Q4 Q1 %
YoY 

%
QoQ 

ชวีติรา่งกายและเพศ (คด)ี 4,353 3,806 3,755 -13.7 -1.3 

ประทษุรา้ยตอ่ทรพัย ์(คด)ี 11,967 12,061 11,334 -5.3 -6.0 
ยาเสพติด (ราย) 96,263 91,623 92,049 -4.4  0.5 

อาญารวม (คดี) 112,583 107,490 107,138 -4.8 -0.3 

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานตี ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ(ขอ้มลู ณ วนัที ่19 เมษายน 2563) 

แผนภาพ 8 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย และเพศ   
และคดียาเสพติดรายไตรมาส ปี 2559–2563

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2563)
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แผนภาพ 9 จ านวนคดี และจ านวนผู้ต้องหา จ าแนกตามรายตัวยาเสพตดิ 
5 อันดับแรก ของไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 
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2,452 1,428 1,308 624 
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ที่มา:    ประมวลผลจากระบบ Data warehouse (NCR) ณ วันที่ 27  เมษายน 2563 , 
           ส านักงาน ป.ป.ส  

คด,ี ราย
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ศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  3-30 เมษายน  จ านวน 17,039 คดี  และช่วงวันที่ 1-15 พฤษภาคม มีจ านวนคดีที่เข้าสู่ 
การพจิารณาลดลงเหลอืเพยีง 8,990 คด ีจากการทีป่ระชาชนใหค้วามรว่มมอืปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีอ่ยา่งเครง่ครดั 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การก่อเหตุรุนแรงอันเนื่องมาจากความเครียด  
จึงควรเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ ตัดโอกาสในการกระท าความผิดของมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาชญากรรมทีก่ระทบตอ่ชวีติประจ าวนัของประชาชน อาท ิการประทษุรา้ยตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ รวมถงึด าเนนิการอยา่งเฉยีบขาดกบั 
ผู้ทีก่่ออาชญากรรมที่เป็นการซ้ าเติมประชาชนทกุประเภท เช่น การกกัตุนสินคา้และบรกิาร การกูย้ืมเงนิโดยมีอตัราดอกเบีย้เกนิกว่า 
ที่กฎหมายก าหนด การหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การหลอกลวงขายสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ การเผยแพร่หรือ
ส่งต่อข่าวปลอม (Fake News) รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เห็นใจซึ่งกันและกัน (Sharing is Caring) เพื่อลด
ความเครยีดสะสมจากการตกงาน จากการถกูเจา้หนีท้วงหนีท้ ารา้ยรา่งกาย การฆา่ตวัตาย หรอืการกระท าความรนุแรงในครอบครวั  

ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

 

6. 

การเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงในช่วงไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 สาเหตุจากการที่ภาครัฐมีมาตรการจ ากัด  
การเคลื่อนย้ายของประชาชน โดยการลดการเดินทางและจ ากัดเวลาการออกนอกเคหะสถาน รวมถึงการห้ามจ าหน่ายสุรา 
ส่งผลให้ประชาชนมีการปรับรูปแบบการด ารงชีวิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่สามารถถอดบทเรียนเพื่อเป็น  
แนวทางการด าเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุได้ 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกจ านวน 24,896 ราย ลดลงร้อยละ 6.4 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 2,432 ราย ลดลง 
ร้อยละ 20.8 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด  

จากมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดว้ยการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) รวมถงึการสั่งหา้ม
การประกอบกิจกรรมต่างๆ และการปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก อาทิ การระงับการให้บริการ
ของสถานบริการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การชะลอหรือระงับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การงดกิจกรรม
สาธารณะที่เป็นการรวมกลุ่มต่างๆ ท าให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้จ านวนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต
ลดลงในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคม เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและจ านวนผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 9.5 และ 4.2 ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า แม้สถิติอุบัติเหตุลดลงแต่ความรุนแรงกลับ
เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว ท าให้คนขับรถใช้ความเร็วเพ่ิมขึ้นทั้งจากถนนที่โล่งและเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทาง
ภายในเวลา 22.00 น. ท าให้ผู้ประสบเหตุมีโอกาสเสียชีวิตสูง ส าหรับวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 รัฐบาลได้ประกาศงด

แผนภาพ 10 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย 
รายไตรมาส ปี 2560–2563

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2563)
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การเฉลิมฉลอง ประกอบกับอยู่ในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ห้ามจ าหน่ายสุรา  และการล็อกดาวน์ของจังหวัดต่างๆ ส่งผล
ให้การเดินทางในช่วงวันที่ 13-17 เมษายน 2563 ลดลง และการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 60.8 โดยมีการเกิด
อุบัติเหตุ 1,308 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,442 ราย ผู้เสียชีวิต 167 ราย ลดลงร้อยละ 63.4 และ 56.7 ตามล าดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2562 สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.4 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องถนนและสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ถนน
ที่เป็นทางตรงระยะยาว ถนนที่มีทางร่วมทางแยก และจุดกลับรถที่มีลักษณะที่ไม่ปลอดภัย จึงยังคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถอดบทเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2563 เพื่อหาจุดอ่อนและก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียและ
ความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถือเป็น
สถานการณ์ที่รุนแรง โดยในแต่ละปีมีผู้ เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุประมาณ 20,000 คน หรือเฉลี่ย 60 คนต่อวัน 
ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
จะพบว่าสาเหตุอันดับแรกเกิดจากตัวบุคคล มีพฤติกรรม
ขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยในปี 2552 เกิด
อุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
5,163 คดี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 
มี 12,169 คดี เพิม่ขึ้นร้อยละ 135.7 หรือเพิ่มขึ้น 2.3 เทา่
จากปี 2552 การขับรถเร็วเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ร่วมถนน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการควบคุม
ความเร็วและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด  

นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แม้ภาครัฐจะก าหนดให้มีแนวทางการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี เน้นการขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้เกิดผลชัดเจนทั้งในเรื่องการเมาแล้วขับ การขับขี่ด้วยความเร็วเกินก าหนด และรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย  
แต่ปรากฏว่าอัตราการเกิดอุบตัเิหตุจากการขับรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนดยงัคงมแีนวโนม้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่งจาก 9,924 คดี
ในปี 2559 เป็น 12,169 คดีในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 ขณะที่องค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายการพั นาที่ยั่งยืน
ภายในปี 2563 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งของตัวเลขเดิม  
ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการตรวจจับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ และร่วมด าเนินมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง 
สร้างจิตส านึกและวั นธรรมความปลอดภัยให้เกิดในพื้นที่ เฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน 
ตลอดจนพั นาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ สร้างทางเลือกการเดินทางให้กับ
อนาคต พั นาระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ การขนส่งทางน้ า และระบบขนส่งมวลชนรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย เพื่อลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน 
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ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เมาแล้วขับ

แผนภาพ 11 สถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล พ.ศ. 2552–2562

ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2562

ราย
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การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

7. 

การร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในไตรมาสหนึ่ง 2563 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ขณะที่การระบาด
ของโรค COVID-19 ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวังการหลอกลวงและเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งในประเด็นข่าวปลอม สินค้าปลอม 
ราคาสินค้าสูงเกินจริง การหลอกขายกรมธรรม์ และภัยไซเบอร์จากมาตรการท างานที่บ้าน (Work from Home) 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 การรับร้องเรียนสินค้าและ
บริการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
มีจ านวน 2,558 ราย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 
รอ้ยละ 6.4 โดยดา้นทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนมากทีส่ดุคอื ดา้นโฆษณา 
รองลงมาเป็นด้านฉลาก ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง และ
ด้านสัญญา ตามล าดับ ทั้ งนี้  สินค้าและบริการที่ ได้รับ 
การร้องเรียนมากที่สุดคือ สินค้าและบริการทั่วไป 384 ราย 
รองลงมาเป็น จองตั๋วเครื่องบิน/สายการบิน 285 ราย  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของโรค COVID-19 ที่ท าให้มีการ
ยกเลิกเที่ยวบิน รถยนต์ 254 ราย อาคารชุด 183 ราย  
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 165 ราย ตามล าดับ 

ตาราง 7 การรับเรื่องรอ้งเรียนจ าแนกตามประเด็น 

เรื่องรอ้งเรียน 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
ด้านโฆษณา 726 3,432 1,705 1,328 949 
ด้านสัญญา 1,170 1,050 1,018 779 528 
ด้านขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 377 651 721 503 534 

ด้านฉลาก 459 706 545 395 547 
รวม 2,732 5,839 3,989 3,005 2,558 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

ประยุกต์ COVID-19 แก้ปัญหาอุบัติเหตุ 

Dr.Soames Job ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนของธนาคารโลก ได้เขียนบทความเรื่อง Can COVID-19 teach us something for the road 
safety epidemic?” กล่าวถึงการเกิดโรคระบาดและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนที่สร้างความสูญเสียและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ณ วันนี้มี
ผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 1.2 แสนคน ติดเชื้อกว่า 2 ล้านคน ขณะที่ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน 1.35 ล้านคน บาดเจ็บทั่วโลก 50 ล้านคน สามารถ
สรุปเป็นบทเรียนและน ามาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการและลดอุบัติเหตุทางถนน ยกตัวอย่างกรณีมีค าสั่งห้ามผู้คนออกจากเคหะสถาน ผลพลอยได้ท าให้รถบนถนน
น้อยลง จ านวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตลดลงตามไปด้วย แต่ความปลอดภัยทางถนนยังถูกมองข้าม สรุปบทเรียนดังนี้ (1) การขนส่งทางถนนลดลง  
ผลพลอยได้จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการลดลง น่าจะเป็นโอกาสในการปรับระบบการขนส่งเชิงรุกทั้งขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่  ขนส่งทางน้ า 
และระบบขนส่งมวลชน (2) วาดภาพอนาคตของชีวิตการท างาน การขนสง่และโครงสร้างพืน้ฐาน ในหลายกรณีการท างานจากทีบ่้าน การประชมุทางไกลพิสูจนแ์ล้วว่า 
มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดไว้ จึงเป็นโอกาสในการออกแบบงานและเมืองในรูปแบบออนไลน์ วันเดินทางน้อยลงอาจกระทบต่อระบบขนส่งที่ต้องเป ลี่ยนไปตาม 
การสร้างทางเลือกการเดินทางให้กับอนาคต (3) รักษาไว้ซึ่งคุณค่าชีวิต การสูญเสียชีวิตหนึ่งชีวิตคือความสูญเสียที่มากล้น การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจึงนับเป็น
ความล้มเหลวของงานด้านความปลอดภัยทางถนน (4) สร้างระบบความรับผิดชอบร่วมกันมิใช่เป็นเรื่องของระดับปัจเจกบุคคล ต้องร่วมแก้ไขป้องกันทั้งเรื่องการลด
ความรุนแรงจากการชน ยานพาหนะปลอดภัย การก าหนดความเร็วที่เหมาะสม (5) จัดการกับมิติทางการเมือง ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่ภาคการเมืองให้
ความส าคัญน้อยมาก จ าเป็นต้องรวมกันผลักดันให้เห็นความส าคัญของค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (6) พั นาการ
ป้องปราบ จากกรณีการบริหารจัดการ lockdowns ลดการหลีกเลี่ยงการตรวจจับและลดการยับยั้งการชุมนุมทางสังคม ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจาก  
การเข้มงวดกวดขันการสื่อสารและการบังคับใช้ สามารถน าไปปรับใช้กับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 

ที่มา: World Bank Bllogs, Can COVID-19 teach us something for the road safety epidemic?  
https://blogs.worldbank.org/transport/can-covid-19-teach-us-something-road-safety-epidemic 
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ตาราง 8 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บรโิภค 

การด าเนินการ 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ 404 423 427 354 466 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 281 197 278 289 322 

เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5 5 13 31 11 

ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

ด าเนินคดี 
58 106 80 82 222 

ศาลพิพากษาให้ช าระค่าเสียหาย 50 9 13 82 30 

ด าเนินการบังคับตามค าพิพากษา 49 5 64 0 3 

ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย 3 0 0 0 1 

อื่นๆ (ยุติเรื่อง ,ถอนเรื่อง ,สิ้นสุดคดี) 8 13 13 11 8 

รวม 858 758 888 849 1,063 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

ขณะที่การร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม พบว่า กสทช. ได้รับการร้องเรียนทั้งสิ้น 307  เรื่อง ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน 
ในปกีอ่นรอ้ยละ 36.6 โดยเปน็การรอ้งเรยีนเรือ่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีม่ากทีส่ดุ สว่นประเดน็รอ้งเรยีนนัน้ สว่นใหญเ่ปน็เรือ่งมาตรฐานและ
คณุภาพการใหบ้รกิาร 116 ราย การคดิคา่บรกิารผดิพลาด 76 ราย การยกเลกิบรกิาร 45 ราย และบรกิารเสรมิ 38 ราย เปน็ตน้ 

การคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

ในชว่งทีผ่่านมา สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ไดข้ยายวงกวา้งมากขึน้ มผีู้ติดเชือ้กระจายไปในหลายจงัหวดั
ทั่วประเทศ ท าให้ประชาชนมีความวิตกกังวลและยิ่งต่ืนตระหนกมากขึ้นจากข่าวสารต่างๆ ทั้งที่เป็นข่าวจริงและข่าวปลอม ส่งผลให้ 
(1) ประชาชนมีการกักตุนสินค้า เพื่อเตรียมรับมือกับมาตรการของรัฐที่อาจตามมา โดยเฉพาะมีความต้องการในอุปกรณ์ป้องกัน
โรคต่างๆ มากขึ้น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จึงเป็นโอกาสของผู้ค้าในการก าหนดราคาขายสินค้าเหล่านั้นให้
สูงขึ้น และยังเป็นแรงกระตุ้นท าให้เกิดการผลิตสินค้าปลอมมาจ าหน่ายให้แก่ประชาชนทั้งทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ อีกด้วย (2) ธุรกิจประกันภัยออกกรมธรรม์คุ้มครองเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็น
อย่างมาก โดยมีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 จ านวน 7,121,651 ฉบับ ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน (ข้อมูลจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั ณ วนัที ่3 เมษายน 2563) จงึท าใหต้อ้งเฝา้ระวงัการแอบอา้ง
การเป็นโบรกเกอร์หรือตัวแทน เพื่อหลอกเอาเงินหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ และ (3) ภัยไซเบอร์

ตาราง 9 การรับเรื่องรอ้งเรียนในกิจการโทรคมนาคม  

ประเภทบริการ 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 371 325 359 240 226  

อินเทอร์เน็ต 71 58 79 86 70 

สถานีวิทยุคมนาคม 28 0 0 0 0 

โทรศัพท์ประจ าที่ 14 7 11 9 11 

รวม 484 390 449 335 307 

ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

แผนภาพ 12 สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุด (เรื่อง)

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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แผนภาพ 13 ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม (เรื่อง)

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เนื่องจากนโยบายท างานที่บ้าน (Work from Home) ท าให้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านที่มีความปลอดภัยต่ ากว่าเครือข่าย 
ขององค์กร หรือการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ากับในองค์กร ท าให้แฮกเกอร์สามารถใช้
เทคนิคฟิชชิ่ง ซ่อนมัลแวร์มากับไฟล์เอกสาร หรือสร้างเว็บปลอม และท าการโจรกรรมข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 

จากประเด็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการรับมือ อาทิ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ท าหน้าที่ (1) จัดหาและบริหารจัดการหน้ากากอนามัย เจลล้างมือเพื่อ
กระจายให้ถึงประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์โดยวิธีแจกหรือจ าหน่าย (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการเสนอขาย การร้องเรียน และ
การจ่ายเคลมประกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค และยังมีการจัดท าคู่มือให้ความรู้เกี่ยวการท าประกันโรค COVID-19 
สื่อประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน “คนกลาง For Sure” เพื่อตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 
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การเลิกเรียนกลางคัน : ความเสี่ยงของอนาคตเยาวชนไทย 

ระบบการศึกษาไทยยังพบว่ามีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาจ านวนมาก โดยมีสาเหตุที่ส าคัญมาจากปัญหา  
ความยากจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายเรียนฟรีก็ตาม โดยผลกระทบ
ของปัญหาการต้องออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็กและเยาวชนจะส่งต่อทักษะและรายได้ที่ต่ าตามมา เกิดเป็นวัฏจักร  
ความยากจนในระยะยาว และจะเป็นอุปสรรคในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) รวมทั้งท าให้เกิดการสูญเสียโอกาส 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

  

สถานการณ์เด็กและเยาวชนต้องออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพบว่า นักเรียนที่เข้าศึกษา
ประถมศกึษาปทีี ่1 ในระหวา่งปกีารศกึษา 2546–2548 (ศกึษาตอ่
ในระดับสูงขึ้นในปีระหว่างปีการศึกษา 2548-2560) มีนักเรียน
กว่าร้อยละ 20 ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.ต้น) และมีนักเรียน
กว่าร้อยละ 31 หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และร้อยละ 38 หลุดออก
จากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่า จะมีเด็กหลุด
ออกจากระบบการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

ความยากจนถือเป็นสาเหตุที่ส าคัญในการหลุดออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน จากข้อมูลกองทุนเพื่อ  
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปี 2562 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยด้อยโอกาสอยู่นอกระบบการศึกษาประมาณ 
670,000 คน สาเหตุการหลุดออกจากระบบการศึกษามาจากความยากจนและเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด ขณะที่สาเหตุอื่นๆ  
ที่ส าคัญ อาทิ ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาแม่วัยใส (การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) ปัญหานักเรียนต้องคดี การที่เด็กต้องดูแล 
คนป่วยคนพิการที่อยู่ในบ้าน ปัญหาการเจ็บป่วย รวมถึงการย้ายภูมิล าเนาตามผู้ปกครอง ท าให้กลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าว
กลายเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษา  

การหลุดออกนอกระบบการศึกษาของเยาวชนยังสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าอย่างชัดเจน กลุ่มเดก็และเยาวชนในกลุ่ม
ครัวเรือนที่รวยที่สุด (ครัวเรือนที่รวยสุด 10%) ได้เรียนต่อในระดับ ม.ปลาย/ปวช. ร้อยละ 80.3 และได้เรียนต่อในระดับ ปวส./
อุดมศึกษา ร้อยละ 63.1 ขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน (ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 10%) ได้เรียนต่อระดับ  
ม.ปลาย/ปวช. เพยีงรอ้ยละ 40.5 และไดเ้รยีนตอ่ในระดบั ปวส./อดุมศกึษาเพยีงรอ้ยละ 4.2 แมว้า่ทีผ่า่นมาภาครฐัจะมนีโยบายเรยีนฟรี
จนถงึระดบัม.ปลาย/ปวช. แตเ่นือ่งจากยงัคงมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อาท ิการเดนิทาง คา่เครือ่งแบบ คา่อปุกรณ ์และปญัหาความยากจนของ
ครัวเรือน จึงส่งผลให้กลุ่มเด็กดังกล่าวเลอืกทีจ่ะออกจากระบบการศึกษาเพื่อช่วยแบง่เบาภาระค่าใช้จา่ยและออกไปช่วยครอบครัว
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ป.6 ม.3 ม.4/ปวช.1 ม.6/ปวช.3 อุดมศึกษาปีที่ 1

ที่มา:  ข้อมูลนักเรียนสถิติฉบับย่อ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประมวลโดย กองพั นาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม

  แผนภาพ 14 เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา
(ปีการศึกษา 2548-2560)
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ประกอบอาชีพ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มเด็กที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาจ านวนมากที่ไม่ได้มีสถานะอยู่ในการจ้างงาน 
การศึกษาหรือการฝึกอบรม หรืออาจกล่าวว่าไม่ได้อยู่ใน
กิจกรรมสะสมทุนมนุษย์ (Not in Education, Employment 
or Training : NEETs) และมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ โดยในป ี2562 
มีอยู่ร้อยละ 12.87 ของเยาวชนไทยในช่วงอายุ 15 ถึง 24 ปี 
หรือประมาณ 1,200,000 คน 

 ผลกระทบที่ ส าคัญของการหลุดออกนอกระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนก่อนวัยอันควรคือ เด็กและ
เยาวชนมีระดับทักษะต่ าท าให้ได้รับค่าจ้างที่ต่ าเช่นกัน 

ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ความสมัพันธอ์ยา่งชดัเจนของระดบัการศกึษากบัรายได ้โดยคา่จา้งแรงงานเฉลีย่ในกลุ่มทีจ่บปรญิญาตรขีึน้ไปจะอยู่
ในกลุ่มที่มีรายได้สูงเฉลี่ยประมาณ 33,000 บาท ระดับ ปวส./ปวช. เฉลี่ยประมาณ 18,000 บาท ระดับ ม.ปลายเฉลี่ยประมาณ 
16,000 บาท และลดลงตามระดับการศึกษาที่ต่ าลง ซึ่งการหลุดออกนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน  
จะสง่ผลตอ่ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของกลุม่เดก็ดงักลา่วในระยะยาวจนกอ่ใหเ้กดิวฎัจกัรความจน และหากปญัหาการหลดุออกจาก
ระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs ยังคงมีจ านวนมากอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในระยะยาว 
เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งประชากรอยา่งรวดเรว็ (Demographic Change) โดยมีแนวโนม้อตัราเจรญิพันธุท์ีต่่ าลง และ 
การเข้าสู่สังคมผู้สงูวัยอย่างสมบรูณ์ รวมถึงปญัหากลุ่ม NEETs ซึ่งศกัยภาพของเยาวชนกลุ่มนีไ้มไ่ดถู้กน ามาใช้ประโยชน์และไมไ่ดร้ับ 
การพั นา จะท าให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวเผชิญความเสี่ยงในการท างานจากทักษะที่มีอาจล้าสมัย (Skills Obsolete) และไม่เป็น 
ทีต่อ้งการในตลาดแรงงาน  

แผนภาพ 16 ค่าจ้างเฉล่ียที่แรงงานได้รับต่อเดือน  บาท)

ที่มา:  ข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 2562  ประมวลโดย กองพั นาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
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ที่มา:  ข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 2562
ประมวลโดย กองพั นาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม

แผนภาพ 15 ร้อยละของเด็กและเยาวชน 15–24 ปีที่ไม่ได้มีสถานะอยู่ใน
                  การจ้างงาน การศึกษาหรือการฝ กอบรม (NEETs)
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เมื่อเวลาผ่านนานไป จะส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน และจะเป็นอุปสรรคในการ
เพิ่มผลิตภาพทางการผลิต (Productivity) และการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้น จึงเปน็เรือ่งที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการดึงและลดจ านวนเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาผ่านกลไกและความร่วมมือกันในการด าเนินงานอย่างจริงจัง  
เพือ่ช่วยสร้างโอกาสใหแ้ก่กลุ่มเดก็ดงักล่าว ไม่เพียงสร้างโอกาสในอนาคตให้เด็ก แต่ยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพั นาศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ และการเพิม่ผลติภาพในการพ ันาประเทศตอ่ไป 

ดังนั้น ควรมีแนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านการด าเนินการ ดังนี้ (1) การประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีในพื้นที่ในการน าเด็กและเยาวชนให้กลับสู่ระบบการศึกษาหรือการพั นาทักษะอาชีพ และ
มุ่งเน้นวางแผนการช่วยเหลือเป็นรายกรณี เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีปัญหาที่ต่างกัน (2) การจัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกันเด็ก
และเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยต้องมีระบบฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะติดตาม
ช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนได้ทั้งในด้านการเรียน และครอบครัว และสร้างเครือข่ายทั้งภาคการศึกษาและนอกการศึกษา  
(3) การปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มนี้ด้วย โดยให้มีการพั นาระบบการศึกษา  
ที่ยืดหยุ่นและมีระบบสะสมหน่วยกิตที่ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตหรือเทียบวุ ิการศึกษา และเข้าศึกษาในรูปแบบการเรียน  
การสอนที่หลากหลายและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบซ้ า 
และ (4) การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาผ่านกลไกของรัฐ อาทิ การใช้กลไกภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(Earmarked Tax) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด การใช้กลไกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยการ
พ ันาระบบคดักรองกลุ่มนกัเรยีนทีจ่ะเขา้ถงึกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษาอยา่งมีประสทิธภิาพ และปรบัปรงุเงือ่นไขการใหเ้งนิกูย้มืใหม้ี
ความหลากหลายสอดคลอ้งกบักลุม่เดก็แตล่ะกลุม่ทีม่ปีญัหาทีแ่ตกตา่งกนั 
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พฤติกรรมทางการเงนิของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน 

ในปัจจุบันสถานการณ์ครัวเรือนของไทยก าลังเผชิญผลกระทบทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและความเปราะบางของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนอย่างชัดเจน โดยประการหนึ่งคือ ครัวเรือนก าลังสะสมความเสี่ยงทางการเงินไว้
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของครัวเรือนที่ท าให้เกิดการออมน้อยและน ารายได้ในอนาคตมาใช้
เพื่อการบริโภคมากเกินไป (การก่อหนี้) ซ่ึงน าไปสู่ความเปราะบางทางการเงิน และท าให้ครัวเรือนขาดภูมิคุ้มกันและออ่นไหว
ตอ่ความผนัผวนทางเศรษฐกจิไดง้า่ย โดยเฉพาะกลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ยทีส่ญูเสยีรายไดจ้ากการท างานเพราะภาวะเศรษฐกจิที่หดตัว
และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กล่าวได้ว่า พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยมีแนวโน้ม
น าไปสู่การสะสมความเสี่ยงในมิติต่างๆ อาทิ การก่อหนี้ที่สร้างภาระมากเกินไปและไม่สมดุลกับรายได้ การขาดภูมิคุ้มกันและ
ระบบรองรับผลกระทบจากปัญหาด้านการเงิน และทัศนคติและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการก่อหนี้  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

  

พฤติกรรมการก่อหนี้ที่เน้นการบริโภคน าไปสู่การสร้างภาระทาง
การเงินของครัวเรือน และไม่สามารถช่วยยกระดับรายได้ของ
ครัวเรือนให้สูงขึ้นได้ในระยะยาว  

ครวัเรอืนไทยกอ่หนีเ้พือ่การอปุโภคบรโิภคเปน็หลกั ขณะทีห่นีค้รวัเรอืน
ของประเทศสว่นใหญ ่สดัสว่นมากกวา่ครึง่เปน็การกูเ้งนิเพือ่ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั 
ในระยะสั้นแม้ว่าการกู้ยืมเงินเพื่อน ามาใช้ในการบริโภคจะสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการขาดรายได้ของครัวเรือนได้ แต่ก็จะ
สร้างภาระทางการเงินให้แก่ครัวเรือนในอนาคตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีระยะเวลาผ่อนช าระคืนสั้นและอัตรา
ดอกเบี้ยสูง จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2562 พบว่า 
1 ใน 3 ของหนี้ครัวเรือนเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ
สนิเชือ่อปุโภคบรโิภคสว่นบคุคล (Personal Loan) มสีดัสว่นรอ้ยละ 19.7 
สินเชื่ออื่นที่ไม่สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ได้ร้อยละ 4.8 และสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับของ ธปท. (Personal Loan Regulation: 
PLR) ร้อยละ 4.3  

เพื่อท่ีอยู่อาศัย
33.7%

เพื่อยานยนต์ 
12.8%

เพื่อธุรกิจ/
ลงทุน 18.4%

เพ่ือการศึกษา 
2.9%

บัตรเครดิต 3.4%

ส่วนบุคคล 
(P-loan) 19.7%

ส่วนบุคคลภายใต้
ก ากับ  (PLR) 

4.3%

สินเชื่ออ่ืน 4.8%

สินเช่ือเพื่อ
อุปโภคบริโภค

35.1%

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนภาพ 17 โครงสร้างหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2562
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ทัศนคติและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย/การก่อหนี้ของครัวเรือน 

เพื่อท าความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนให้มากขึ้น โดยเฉพาะในมิติการจับจ่ายใช้สอยและ  
การก่อหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เป็นสาเหตุส าคัญของความเสี่ยงและความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้น 
ส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพั นาสังคมและธุรกิจจ ากัด 
(SAB) ด าเนินโครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยเป็นการส ารวจภาคสนาม  
จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 20-65 ปี จ านวน 6,761 คนทั่วประเทศ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรทั่วไปอายุ 20-65 ปี จ านวน 
30 ราย ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563  

1. ภาพรวมครัวเรือนไทยมีแนวโน้มการบริโภคสูง  

(1) มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายครัวเรือนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่จ าเป็น 
ขณะที่รายจ่ายเพื่อการสันทนาการ  มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เริ่ม
ท างานใหม ่จากขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด พบวา่ โครงสรา้งรายจา่ยสว่นใหญเ่ปน็รายจา่ยเพือ่อปุโภคบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีจ่ าเปน็ 
อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเล่าเรียน และค่าเดินทาง (ร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งหมด) ขณะที่รายจ่ายเพื่อสันทนาการฯ 2  

มีสัดส่วนร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาทางการเงิน (รายได้ต่ ากว่ารายจ่าย) พบว่า 1 ใน 3 ของรายจ่ายเพื่อ
สันทนาการฯ เป็นค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ และอีก 1 ใน 3 เป็นค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวและการดูแลความสวยงาม 
นอกจากนี ้เมื่อจ าแนกตามช่วงอายแุล้ว กลุ่มที่มีรายจ่ายเพื่อสันทนาการฯ สูงกวา่กลุ่มอายุอื่นๆ ไดแ้ก่ กลุม่คนในช่วงอาย ุ20-32 ป ี
หากหักรายจ่ายเพื่อสันทนาการฯ จะท าให้สัดส่วนคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

2 รายจ่ายเพื่อสันทนาการและอื่น ๆ ประกอบด้วย (1) รายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลความสวย ความงาม บุคลิกภาพ เช่น น้ าหอม ครีม โลชั่น เจล (2) ค่าบริการส่วนบุคคล 
เช่น นวด สปา ตัดผม เสริมสวย (3) เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา (4) ค่าจ้างคนท างานบ้าน/ ซักรีด (5) สังสรรค์ สันทนาการ (ดู หนัง ฟังเพลง เล่นเกม) 
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา (6) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (7) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ บุหรี่ และ (7) รายจ่ายอื่นๆ โดยรายงานศึกษานี้จ าแ นกรายจ่ายประเภทข้างต้น
เป็นรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 

25.4 24.4 18.9 31.2 65.2 65.6 73.9 60.2 9.5 10.0 7.2 8.6 0%100%
รวมทั้งหมด รายได้สูงกว่ารายจ่าย รายได้พอดีรายจ่าย รายได้ต่ ากว่ารายจ่าย

รายจ่ายเพื่อช าระหนี้ รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคที่จ าเป็น รายจ่ายเพื่อสันทนาการ และอื่นๆ

25.4 24.4 18.9 31.2 

65.2 65.6 73.9 60.2 

9.5 10.0 7.2 8.6 
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รวมทั้งหมด รายได้สูงกว่ารายจ่าย รายได้พอดีรายจ่าย รายได้ต่ ากว่ารายจ่าย

ที่มา:  โครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, SAB และ สศช., ประมวลผลโดย สศช.

แผนภาพ 18 โครงสร้างรายจ่ายของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้เทยีบรายจ่าย 

31.2 29.2 34.0 29.7 

60.2 60.6 57.3 62.6 

8.6 10.2 8.7 7.7 

รวมท้ังหมด 20 - 32 ปี 33 - 45 ปี 46 -65 ปี

แผนภาพ 19 โครงสร้างรายจ่ายเฉพาะคนที่มีปัญหา จ าแนกตามช่วงอายุ 
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 (2) คนวัยเริ่มท างานที่มีปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย  
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีสัดส่วนรายได้ที่มีความสม่ าเสมอน้อย 
ท าใหต้อ้งอาศยัเงนิโอนจากพอ่แมแ่ละผูป้กครองมาชว่ยชดเชยรายได้  
คนส่วนใหญ่มีรายได้จากการท างานเป็นหลัก อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง 
ซึ่งเป็นรายได้ประเภทที่มีความสม่ าเสมอและคาดการณ์ได้เพราะ 
มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่ารายได้ประเภทอื่น อีกทั้ง
ยงัสามารถชว่ยใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางการเงนิหรอืแหลง่เงนิทนุไดง้า่ยกวา่
รายไดจ้ากการคา้ขายและท าธรุกจิ โดยในกลุม่วยัเริม่ท างาน (อาย ุ20-
32 ปี) รายไดจ้ากการท างานมีสดัส่วนรอ้ยละ 55.4 และพึง่พาเงนิจาก
พ่อแม่ผู้ปกครองร้อยละ 14.5 ซึ่งในกลุ่มคนเริ่มท างานที่เผชิญปัญหา
รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่ายมีรายไดจ้ากการท างานอยู่ทีร่อ้ยละ 48.6 และ
พึง่พาเงนิจากการโอนจากผูอ้ืน่อยูใ่นระดบัรอ้ยละ 18.1  

(3) คนส่วนใหญพ่ร้อมทีจ่ะใชจ้่ายมากขึน้เมือ่มรีายไดสู้งขึน้ และมีแนวโน้มคลัง่ไคลก้ารชอปปงิ3 โดยเฉพาะวยัเริ่ม
ท างานทีม่สีดัสว่นสงูถงึ 1 ใน 3 และมรีายจา่ยเพือ่การสนัทนาการสงูกวา่กลุม่อืน่ โดยกลุม่ทีม่ทีศันคตเิหน็ดว้ยกบั “ยิง่มรีายไดม้ากขึน้
จะมีรายจ่ายมากขึ้น” มีเกอืบรอ้ยละ 40 ทีค่ลั่งไคล้การชอปปิง และอกีรอ้ยละ 37 อยูใ่นกลุ่มเกือบคลั่งไคล้การชอปปงิโดยหลายคน
เริ่มก่อหนี้ในช่วงวัยท างานจากการมีงานประจ าและท าบัตรเครดิต จากนั้น จึงจับจ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเองโดยขาดความระมัดระวัง จนไม่สามารถช าระยอดเต็มได้ จึงใช้การช าระบางส่วนหรือช าระขั้นต่ า ท าให้ยอดคงค้างหนี้สะสม
ไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มดังกล่าวยังคงตระหนักรู้ถึงการเป็นหนี้ของบัตรเครดิตอย่างชัดเจน คือ ร้อยละ 83.6 รับรู้ว่าการใช้
บัตรเครดิตเป็นการก่อหนี้รูปแบบหนึ่งแม้ว่าจะช าระเต็มจ านวนทุกครั้งก็ตาม  

3 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการทดสอบแนวโน้มพฤติกรรมคลั่งไคล้การชอปปิงของกลุ่มตัวอย่างโดยการอาศัยแบบวัดความคลั่งไคล้การช็อปปิ้งที่ปรั บปรุงจาก Edwards 
Compulsive Buying Scale Revised version ซึ่งเกณฑ์การคิดคะแนนอ้างอิงตาม Maraz, van den Brink, and Demetrovics (2015) จากข้อค าถามทั้งหมด  
16 ข้อ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5) ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 42 คะแนนขึ้นไปจัดอยู่ในกลุ่มคลั่งไคล้ชอปปิง ขณะที่กลุ่มเกือบคลั่งไคล้ชอปปิง คือ  
ผู้ได้รับคะแนนระหว่าง 30–41 คะแนน  

ไม่คลั่งไคล้ชอปปิง 
23.7%

เกือบคลั่งไคล้
ชอปปิง 36.5%

อายุ 20-32 ปี
13.8%

อายุ 33-45 ปี
 12.8%

อายุ 46-65 ปี
13.2%

คลั่งไคล้ชอปปิง 
39.8%

ไม่คลั่งไคล้ชอปปิง เกือบคลั่งไคล้ชอปปิง อายุ 20-32 ปี
อายุ 33-45 ปี อายุ 46-65 ปี

แผนภาพ 21 กลุ่มที่เห็นด้วยกับทัศนคติ “                                                           ”

ที่มา: โครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, SAB และ สศช, ประมวลผลโดย สศช.
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แผนภาพ 20  สัดส่วนรายได้แต่ละประเภทของกลุ่มคนอายุ 20–32 ปี (ร้อยละ)

ที่มา: โครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, 
SAB และ สศช, ประมวลผลโดย สศช.
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2. พฤตกิรรมการกอ่หนีท้ีน่ าเงนิไปใชเ้พือ่บรโิภคและใชจ้า่ยผดิประเภท 
รวมถึงวงจรการก่อหนี้ซ้ าสะท้อนถึงความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือน 

(1) คนสว่นใหญม่กัเปน็หนีเ้พือ่การอปุโภคบรโิภค สง่ผลใหภ้าระ
คา่ใชจ้า่ยของครวัเรอืนในอนาคตเพิม่สงูขึน้เพราะหนี้ประเภทดงักล่าวมอีตัรา
ดอกเบีย้สงูและระยะเวลาการผอ่นสัน้ ท าใหภ้าระการช าระคนืตอ่เดอืนสงูและ
เหลอืเงินออมน้อยลง เมือ่พจิารณาจากจ านวนผู้มีหน้ีสินทั้งหมด พบว่า ร้อยละ 
72.1 มีหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล (P-loan) ร้อยละ 
40.7 และสินเชื่อบัตรเครดิตร้อยละ 15.2 ซึ่งสินเชื่อทั้งสองประเภทมีระดับ
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่น นอกจากนี้ ในแง่ของแหล่งเงินกู้ของ
สินเชื่อส่วนบุคคลยังแสดงให้เห็นระดับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นการกู้จากนอกระบบเป็นหลัก โดยเฉพาะจากครอบครัว ญาติ  
คนสนิท คนรู้จัก และนายทุนเงินกู้ ร้อยละ 42.2 และร้อยละ 19.5 ตามล าดับ  

(2) แมว้า่หนีอ้ปุโภคบรโิภคสว่นหนึง่จะน าไปใชเ้พือ่ประกอบอาชพีและ/
หรอืท าธรุกจิ4 และเพื่อการศึกษา แต่พบว่ามีจ านวนไม่น้อยที่น าเงินไปใช้จ่าย
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ น าไปสู่การสร้างภาระรายจ่ายในอนาคตให้แก่
ครัวเรือนแทนที่การลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
โดยภาพรวมของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคประกอบด้วย สินเชื่อส่วนบุคคล
รอ้ยละ 39.7 สนิเชือ่เพือ่ธรุกจิรอ้ยละ 33.9 และสนิเชือ่เพือ่การศกึษารอ้ยละ 21.7 
ในด้านสินเชื่อเพื่อการศึกษา ยอดหนี้คงค้างเฉลี่ยอยู่ที่ 99,136 บาทต่อคน  
โดยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.5) เป็นการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ซึ่ง 1 ใน 3 ของการกู้ยืมเป็นการน าเงินไปใช้จ่ายค่าครองชีพ
เป็นหลัก และมากกว่าครึ่งของการกู้เงินดังกล่าวยังไม่ได้วางแผนการช าระคืน
เพราะเห็นว่ายังไม่ถึงก าหนดช าระ ส่วนสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ยอดหนี้ 
คงค้างเฉลี่ยอยู่ที่ 117,888 บาทต่อคน โดยเป็นการกู้จากธนาคารพาณิชย์ 
เป็นหลัก (ร้อยละ 84.5) อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่น าเงินไปใช้
เพื่อประกอบอาชีพ/ท าธุรกิจในทางกลับกันร้อยละ 51.0 เป็นการน าเงินไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นบางส่วนหรือทั้งหมด โดยเฉพาะการน าเงินไปใช้จ่าย 
ค่าครองชีพ และซื้อสิ่งของที่ต้องการ 

4 การศึกษาครั้งนี้จ าแนกสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) เพื่อเกษตรกรรม (2) เพื่อประกอบอาชีพทั่วไป เช่น การเปิดรา้นขายอาหาร การเปิดร้าน
ขายของช า และ (3) เพื่อธุรกิจ โดยเป็นการกู้ยืมของปัจเจกบุคคลเพื่อน าไปใช้ส าหรับการด าเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
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แผนภาพ 22 สัดส่วนผู้เป็นหนี้ส่วนบุคคล 
จ าแนกตามแหล่งที่มาของเงินกู้ (ร้อยละ)

ท่ีมา: โครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุท่ีคนไทยก่อหน้ีเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, 
SAB และ สศช.
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สินเชื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

ตรงวัตถุประสงค์ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (บางส่วน ทั้งหมด)

แผนภาพ 24 การใช้เงินจากสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ) 

ท่ีมา: โครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุท่ีคนไทยก่อหน้ีเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล,
SAB และ สศช., ประมวลผลโดย สศช.
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แผนภาพ 23 โครงสร้างหนี้เพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 
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(3) พฤติกรรมการก่อหนี้ซ้ าหรือการกู้เงินจากวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อน าไปช าระหนี้และ/หรือปิดบัญชีหนี้อื่น  
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ฐานะการเงินของครัวเรือนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น แม้พฤติกรรมการก่อหนี้ซ้ ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.5 
ของผู้ที่เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่ก่อหนี้ซ้ าหรือสัดส่วนร้อยละ 77.9 น าเงินที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มาใช้ในการหัก/ปิดบัญชีสินเช่ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินเช่ือส่วนบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ พฤติกรรมการก่อหนี้ซ้ าดังกล่าว
เป็นเครื่องบ่งชี้ส าคัญของปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการก่อหนี้ซ้ า พบว่า 1) มีสัดส่วนร้อยละ 
55.8 ที่ก าลังเผชิญปัญหารายได้ต่ ากว่ารายจ่าย 2) 5 อันดับแรกของรายจ่ายต่อเดือน ได้แก่ ค่าผ่อนบ้าน/รถ ค่าเดินทาง/ค่าน้ ามัน 
คา่เครือ่งแตง่กาย คา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์/บหุรี ่และคา่สาธารณปูโภค ตามล าดบั และ 3) เงนิออมเฉลีย่ตอ่เดอืนของกลุ่มกอ่หนีซ้้ า
อยู่ที่ 1,280 บาท ต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวที่มีเงินออมเฉลี่ย 1,808 บาท ต่อเดือน 

ความเปราะบางของครัวเรือนท่ามกลางวิกฤต  

ฐานะทางการเงินของครัวเรอืนไทยคอ่นข้างสะสมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใชจ้่ายและการกอ่หนี้ในหลายมิติ 
อาทิ การเน้นก่อหนี้เพื่อบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทน พฤติกรรมที่เน้นการใช้จ่ายจนท าให้รายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
การบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในปัจจุบันเป็นหลัก และทัศนคติที่ส่งเสริมให้มีรายจ่ายสูงและขาดการวางแผน  
ทางการเงิน จนกระทั่งท าให้ครัวเรือนมีความเปราะบางสูงขึ้นและขาดกันชนทางการเงินที่จะสามารถช่วยลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบทางด้านรายได้ (Income Shock) ที่อาจเกิดขึ้น  

ในชว่งสถานการณป์กต ิความเปราะบางทางการเงนิของครวัเรอืนไทยถอืไดว้า่อยูใ่นระดบัสูง ประกอบกบัการมีเงนิออมน้อย 
มีภาระหนี้สูงและนาน และภูมิคุ้มกันทางการเงินอยู่ในระดับต่ า โดยเมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่เศรษฐกิจมีการหดตัวท าให้
ผลกระทบต่อครัวเรือนจะมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้างได้  
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ที่มา:  โครงการส ารวจและศึกษาสาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล, SAB และ สศช., ประมวลผลโดย สศช.

แผนภาพ 25 สัดส่วนผู้ที่ก่อหนี้ซ้ า 
จ าแนกตามประเภทสินเชื่อที่กู้ (ร้อยละ)

แผนภาพ 26 โครงสร้างรายจ่าย 5 อันดับแรก
ของผู้ที่ก่อหนี้ซ้ า (ร้อยละ)
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ข้อเสนอแนะ 

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ภาครัฐพยายามเร่งด าเนินการในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft loan) สินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมการจ้างงาน สินเชื่อฉุกเฉินส าหรับผู้ไม่มีรายได้ประจ า เป็นต้น ล้วนมีส่วนส าคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ครัวเรือนในช่วงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หลักส าคัญของการแก้ไขปัญหาคือ การแก้ไขปัญหาความเปราะบางทางการเงินในระดับ
เชิงโครงสร้างของครัวเรือนในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

(1) การสร้างกลไกเพื่อบรรเทาภาระหนี้และปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้โดยมีภาครัฐเป็นสื่อกลาง โดยสร้างช่องทางให้
ประชาชนสามารถเจรจาและไกล่เกลี่ยกับสถาบันการเงินเพื่อบรรเทาภาระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ (Restructuring) ที่เกิดขึ้น 
เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยกรณีพิเศษส าหรับลูกหนี้ชั้นดี โดยมีภาครัฐเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยให้
ภาระหนีข้องประชาชนลดลงและสภาพคลอ่งของครวัเรอืนดขีึน้ ซึง่ตา่งไปจากการการพกัช าระเงนิตน้ การเลือ่นก าหนดช าระหนี ้ฯลฯ 
ที่ประชาชนยังต้องมีภาระช าระเงินต้นเท่าเดิมและดอกเบี้ยยังคงเดินต่อไป   

(2) การยกระดบัรายไดข้องประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัความเปน็อยูแ่ละความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ ปญัหาความไม่
เพียงพอของรายได้กับรายจ่ายเป็นสาเหตุส าคัญของการก่อหนี้ครัวเรือน ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรับเปลี่ยนรายจ่ายของ
ครัวเรือนให้มีความเหมาะสมกับรายได้แล้ว ในด้านหนึ่งจ าเป็นต้องยกระดับรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอาจส่งเสริม
ช่องทางให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงหรือ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างเหมาะสม อาทิ การลงทุนทางการเงิน การท าอาชีพเสริม การยกระดับมาตรฐานค่าจ้างเงินเดือน  

(3)  การส่งเสริมความรู้และสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนผ่านช่องทางเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนการวางแผนทาง
การเงินมากขึ้นและสร้างกันชนทางเงินให้แก่ครัวเรือนไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของฐานะการเงินให้เพิ่มขึ้น  
ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ค าแนะน าด้านการเงินแก่ครัวเรือน
ในประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางการเงิน การเข้าถึงสินเชื่ออย่างเหมาะสม และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
เช่น การพั นาแอปพลิเคชันสุขภาพและค าแนะน าทางการเงิน 
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การแพร่ระบาดของ COVID-19 น ามาซึ่งมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนในสังคม คุณภาพชีวิต สุขภาพจิต ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม วิกฤตครั้งนี้ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตัวของสังคมไทย ซึ่งจะกลายเป็นความคุ้นชินใหม่หลังการแพร่ระบาดยุติลง อาทิ  
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพ การมีหลักประกันทางรายได้และสังคม และ
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ดังนั้น วิกฤต COVID-19 จะเป็นบทเรียนส าคัญให้สังคมไทยได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อ 
ก้าวต่อไปอย่างมีภูมิคุ้มกันในอนาคต  

บทความ “วิกฤต COVID-19 : บทเรียนเพ่ือการก้าวตอ่ไปอย่างมีภูมิคุ้มกัน”  

สถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 ในประเทศไทย 

การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศไทยพบผู้ป่วยคนแรกในเดือนมกราคม จนกระทั่งในช่วงวันที่ 8 -21 
พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 45 คน คิดเป็น เฉลี่ย 3.2 คนต่อวัน โดยในภาพรวมมีผู้ป่วยสะสม 3,037 คน 
ผู้รักษาหายแล้ว 2,897 คน และผู้เสียชีวิต 56 คน ทั้งนี้ นับตั้งแต่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดตามความรุนแรงของสถานการณ์ ได้แก่ การให้ค าแนะน าการรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และ
ล้างมือบ่อยๆ มาตรการก าหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการปิดสถานประกอบการ มาตรการหยุดการเดินทางระหว่าง
เมืองและระหว่างประเทศ และมาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามออกนอกเคหะสถานในชว่งกลางคนื เปน็ล าดบั  

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะปรับตัวดีขึ้นเป็นล าดับและพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 คนต่อวันตอ่เนื่อง ในช่วง 14 วัน 
ทีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม กระทรวงสาธารณสขุยงัคงเฝา้ระวงัอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง เพือ่ไมใ่หก้ลบัมาแพรร่ะบาดเปน็ระลอก 2 อกี 
โดยเฉพาะในชว่งทีม่กีารผอ่นคลายมาตรการควบคมุการระบาดฯ เพือ่ใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิสามารถด าเนนิไปได ้โดยมกีารผอ่นคลาย
มาตรการเป็นระยะๆ โดยในระยะแรก (ช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563) เริ่มเปิดให้กิจการบางประเภทสามารถด าเนินการได้  
โดยมีเงื่อนไขการเวน้ระยะหา่งทางสังคม และการสวมหนา้กากอนามัย ไดแ้ก ่ตลาด รา้นจ าหน่ายอาหาร กจิการคา้ปลีก-ส่ง กฬีา
สนัทนาการ รา้นตดัผม/เสรมิสวย รา้นตดัขนสตัว ์และในระยะทีส่อง มกีารผอ่นปรนการเปดิกจิการของหา้งสรรพสนิคา้ ฯลฯ  

ตาราง 10 มาตรการควบคมุการระบาดของโรค COVID-19 ทีส่ าคญั 

ชว่งเวลาประกาศ มาตรการส าคญั 

1 มนีาคม 2563 ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) เปน็โรคตดิตอ่อนัตราย ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 

5 มนีาคม 2563 ประกาศให้ประเทศเกาหลี จีน อิตาล ีและอิหร่าน เป็นท้องทีน่อกราชอาณาจักรทีเ่ปน็เขตโรคตดิต่อ
อนัตรายกรณ ี"COVID-19" 

22 มนีาคม-12 เมษายน 2563 ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครประกาศสัง่ปดิ 26 สถานทีเ่สีย่งเปน็การชัว่คราว 

26 มนีาคม-30 เมษายน 2563 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ เพือ่แกป้ญัหาการระบาดของ COVID-19 

3 เมษายน 2563 เปน็ตน้ไป หา้มบคุคลออกนอกเคหสถานทัว่ประเทศ ในชว่งเวลา 22.00-04.00 น. 

1-31 พฤษภาคม.2563 ขยายพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิออกไปอกี 1 เดอืน 
ทีม่า:  TimeLine COVID-19, ไทยรฐัออนไลน ์
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลถึงการจ้างงาน วิกฤติ COVID-19 ท าให้ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศเกิดปัญหา
อยา่งฉบัพลนั สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยทีพ่ึง่พาเศรษฐกจิจากภาคการทอ่งเทีย่วและการสง่ออกเปน็หลกั 
จึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน การหดตัวของการลงทุน และการส่งออก -น าเข้า 
ตลอดจนมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจ ท าให้ต้องหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวหรือ
อาจถึงขั้นปิดกิจการ โดยภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกจะได้รับผลกระทบมากที่สุด สศช. ประมาณการว่า ในปี 2563 ปริมาณ
นักท่องเที่ยวจะลดลงเหลือประมาณ 12.7 ล้านคน เทียบกับ 39.8 ล้านคน ในปี 2562 ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวลดลง
จาก 1.88 ล้านล้านบาท เหลือเพียง 0.59 ล้านล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 68.8 และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ไกด์ ธุรกิจโรงแรม รวมไปถึงการค้าขาย สถานบันเทิงต่างๆ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา Supply Chain Disruption รวมถึงประเทศคู่ค้าที่ยังมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคฯ ท าให้เกิดเป็น
ปัญหาทั้งด้านการผลิต การส่งออก-น าเข้า ในขณะที่ภาคการค้าและบริการอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐการเว้น
ระยะห่างทางสังคม และการปิดสถานที่ ท าให้กิจกรรมการค้าและบริการต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานตามระดับ
ผลกระทบตอ่สาขาการผลตินัน้ๆ โดยมผีลกระทบตัง้แตก่ารลดชัว่โมงการท างาน การลดเงนิเดอืน การเลกิจา้ง โดยในชว่งไตรมาสแรก
มีกิจการยื่นขอใช้มาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราวโดยลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 75 เงินเดือนจ านวน 570 ราย มีแรงงานใน
กจิการดังกล่าวจ านวน 121,336 ราย และมแีรงงานที่ยืน่ขอรบัประโยชนท์ดแทนกรณวี่างงานในไตรมาสแรกจ านวน 170,144 ราย 
นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ประกอบการอิสระ ผู้ค้าเร่/แผงลอย แรงงานทั่วไปรายวัน ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบ
คอ่นข้างรนุแรง เนือ่งจากเปน็กลุ่มทีไ่ม่มีหลักประกันทางสังคม เมือ่ตอ้งหยดุการท างานอย่างฉับพลันท าให้ขาดรายไดแ้ละไม่มีระบบ 
ที่บรรเทาความเดือดร้อนหรือรองรับเมื่อไม่มีงานท า  

ตาราง 11 มาตรการผ่อนปรนประเภทและกิจกรรม 

ระยะที่ 1 
(เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563) 

ระยะที่ 2 
(เริ่ม 17 พฤษภาคม 2563) 

ตลาด ร้านจ าหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง กีฬาสันทนาการ
บางประเภท ร้านตัดผมเสริมสวย ร้านตัดขนสัตว์ 

ร้านอาหารในส านักงาน เปิดห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นโรงหนัง) 
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านเสริมความงาม (ห้ามท าหน้า) 
สนามกฬีา (ยกเวน้สนามมวย) และกองถา่ยละคร (ไมเ่กนิ 50 คน) 

ที่มา:  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

แผนภาพ 27 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2563 (ราย)

ที่มา:  กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 21 เมษายน 2563)

32,529,588 
35,591,978 

38,178,194 39,797,406 

12,700,000 

2559 2560 2561 2562 2563

ประมาณการโดย สศช.
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 ภาระหนี้ครัวเรือนถูกซ้ าเติมจากรายได้ที่ลดลง รายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มลดลงตามภาวะการจ้างงาน ในขณะที่
รายจ่ายยังทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น อาจท าให้ครัวเรือนเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จากการส ารวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤติ
COVID-19 ของส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พบวา่ ในชว่งวกิฤต COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 60.24 มีรายได้ลดลงเกือบทั้งหมด รองลงมาคือ มีรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งประมาณร้อยละ 31.21 และมีรายได้เท่าเดิมร้อยละ 
8.55 ในขณะที่หนี้สินของแต่ละครัวเรือนยังคงอยู่ระดับเดิม แต่รายจ่ายในการด ารงชีพสูงขึ้น นอกจากนั้น คนจนเมืองกลุ่มที่มี
รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 54.51 ประสบปัญหาไม่มีเงินช าระหนี้ รองลงมาคือ ไม่มีเงินซื้ออาหารประจ าวัน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า  
ที่อยู่อาศัย และไม่มีเงินส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นของครัวเรือน โดยมีวิธีแก้ไขปัญหา อาทิ การกู้หนี้ยืมสิน การน าเงินออมมาใช้ 
ตลอดจนการน าเครื่องใช้ในบ้านไปจ าน า  

 วิถีชวีติของคนในสงัคมเปลีย่นไป จากมาตรการดแูลสขุภาพสง่เสรมิใหค้นใชห้นา้กากอนามยัเมือ่ออกจากบา้นและลา้งมอื
บ่อยครั้งและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมท าให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับการดูแลความสะอาดและการดูแลสุขภาพ
ป้องกันการติดเชื้อมากขึ้น ดังจะเห็นจากข้อมูลการส ารวจของส านักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีประชาชนร้อยละ 95 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ร้อยละ 89 ล้างมือ
ด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการลดการสัมผัสตัว การแยกผู้สูงอายุและเด็ก ออกจากกลุ่มเสี่ยง นอกจากนั้น มาตรการปิด
สถานที่เพื่อลดการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานโดยมีการท างานที่บ้านมากขึ้น โดยข้อมูล
การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงวันที่ 24-27 มีนาคม 2563 พบว่า ร้อยละ 32 ของคนท างาน มีการท างานจากที่บ้าน
อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ การใช้บริการสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นทั้งอาหารและสินค้าอุปโภคโดยศนูย์วจิยักสิกรไทย เปดิเผยว่า 
ยอดขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) และบริการสั่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ในช่วงระหว่างวันที่ 22 มีนาคม– 
30 เมษายน 2563 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยร้อยละ 85 เป็น E-Commerce และ
ร้อยละ 25 เป็น Food Delivery รวมไปถึงการศึกษาที่มีการปรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น  

 คุณภาพชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม โดยกลุ่มคนเปราะบางจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ทั้งจากตัวแรงงานที่รายได้ลดลง 
เช่น ลูกจ้างรายวัน ค้าขายอิสระ ซึ่งไม่มีหลักประกันทางรายได้ ประกอบกับการขาดเงินทุน การขาดเงินออม ส่งผลต่อความมั่นคง
ทางรายได้ ซึ่งอาจตกเป็นคนจน คนไร้บ้าน นอกจากนั้น คนกลุ่มเปราะบางยังเผชิญปัญหาในเรื่องสุขภาวะอันเนื่องมาจากข้อจ ากัด
ในการป้องกันตนเองทั้งจากการมีหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ หรือ การเว้นระยะห่างของคนในครอบครัวจากข้อจ ากัดทางเงินและ
สภาพที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัด จากผลการส ารวจ Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ชีใ้หเ้หน็วา่ คนจนเมืองมีจ านวนสมาชกิในทีอ่ยูอ่าศยั เฉลีย่ 3.54 คน ขณะทีค่นในเขตเมือง
มีจ านวนสมาชิก 1.92 คน/ที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น อุปสรรคในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งสาธารณสุข การศึกษา และ
กระบวนการยุติธรรม ในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเช่นกันแม้จะเป็นในระยะสั้น เนื่องจากบุคลากร
และอปุกรณท์างการแพทยม์ีจ านวนจ ากดั จงึอาจส่งผลกระทบตอ่คณุภาพการรกัษาพยาบาลของผูป้ว่ยปกตทิีต่อ้งมีการรกัษาอยูแ่ล้ว 
หรือเกิดการชะลอการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย ในขณะที่การหยุดเรียนหรือเลื่อนการสอบ ระบบการเก็บคะแนนและตัดเกรด
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แทนการเรียนในห้องเรียน ซึ่งอาจมีนักเรียนจ านวนไม่น้อย
ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ การเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก  
จากครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่ต้องพึ่งพาอาหารกลางวันจากโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมา มีโครงการช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่เด็ก
ในโรงเรียนกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศ ส าหรับในเรื่องกระบวนการยุติธรรม วิกฤต COVID-19 ส่งผลให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศ
เลื่อนการพิจารณาคดีมากถึง 163,620 แสนคดี ส่งผลกระทบต่อประชาชน-คู่ความ-ผู้มีอรรถคดี เป็นจ านวนมาก 
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 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต จากปัญหาการมีงานท าและรายได้ รวมถึงแรงกดดันในการด ารงชีพ อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต 
และปัญหาครอบครัว จากผลการส ารวจของส านักวิจัยซุปเปอร์โพล พบว่า ร้อยละ 67.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 30.5 มคีวามเครยีดเทา่เดมิ และมเีพยีงรอ้ยละ 2 ทีค่วามเครยีดลดลง และจากขอ้มลูของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
พบว่า สถิติความรุนแรงในครอบครัวในเดือนมีนาคม 2563 มีจ านวนเพิ่มขึ้นจ านวน 10 ราย จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ
เพิ่มขึ้น 14 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในจ านวนที่ไม่มากนัก แต่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าควรจะต้องมี  
การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังพบว่า มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 38 ราย (ช่วงวันที่ 1–21 เมษายน 2563) ในจ านวนน้ี  
มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จสูงถึง 28 ราย 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อม การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณขยะทางการแพทย์ (Medical Waste) ที่เกิดจาก
การรักษาผู้ป่วยจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนประมาณ 139.52 ตัน หรือคิดเป็น 1.55 ตันต่อวัน ในจ านวนนี้ ยังไม่รวม
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจากคนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเกือบ 2 ล้านชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย  
ในรูปแบบออนไลน์และบริการจัดส่งอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลให้ขยะพลาสติก และกระดาษที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จากธุรกิจเดลิเวอรี่  
มีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันและในอนาคต จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
รปูแบบเดลเิวอรีส่รา้งขยะพลาสตกิเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15 ขณะเดยีวกนัในดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิพบวา่มกีารฟืน้ตวัของทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลง มาตรการปิดสถานที่ และงดการเดินทางระหว่างเมืองและ
ระหว่างประเทศ ท าให้ปริมาณการจราจรลดลง ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น โดยค่า PM 2.5 มีค่าเฉลี่ย 20 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตรในชว่งวนัที ่1-17 มนีาคม 2563 ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปทีีแ่ลว้รอ้ยละ 20 มีการพบเหน็สัตวห์ายากออกมาหากนิ
มากขึ้น เช่น พะยูนจ านวนมากว่ายน้ ามารวมตัวกันบริเวณเกาะลิบง จ. ตรัง ฝูงค่างแว่นถิ่นใต้ราว 200 ตัวในเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง จ. สุราษฎร์ธานี  

การปรับตัวของสังคมไทย (โอกาส/บทเรียน)  

 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันมากขึ้น
ในช่วงเกิดโรค COVID-19 ที่หลังจากนี้จะกลายเป็นความคุ้นชินของคนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ดังจะเห็นได้ว่ามีนวัตกรรม สินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลเป็นจ านวนมาก จากทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็ก ซึ่งถือเป็นโอกาสลงทุนด้านดิจิทัล  
เพื่อ Transform เป็นธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) อย่างจริงจัง ท าให้การด าเนินธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งเกิดประโยชน์และรองรับการด าเนินชีวิตของประชาชน  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การท างานจากทีบ่า้น การจดัท า Business Continuity Plan (BCP) และ Business Continuity Management 
(BCM) ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับองค์กรที่ก าลังเผชิญกับผลกระทบจาก COVID-19 ตลอดจนการประยุกต์ใช้
ดิจิทัลในการด าเนินการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ E-Commerce Logistics, Delivery, สังคมแบบไร้เงินสด และระบบการขาย
สนิคา้แบบอตัโนมตั ิรวมทัง้การบรกิารออนไลนใ์หม่ๆ  ทีจ่ากเดมิเปน็การท าออฟไลน ์เชน่ การศกึษา สขุภาพ การแพทย ์อเีวนตต์า่งๆ 
วิกฤต COVID-19 กระตุ้นให้ภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจได้ปรับตัวไปสู่การด าเนินการและธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการด าเนินชีวิตของคน และธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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 การตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ วิกฤติ COVID-19 ท าให้เกิดการปรับตัวของผู้คน เกิดเป็นการเรียนรู้ที่จะรับมือ
กับการระบาดของโรคอุบัติใหม่และการดูแลตัวเองให้มีสุขภาวะที่ดี จนเกิดความรอบรู้ที่สามารถน าไปใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและแหล่งความรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลาย มีความเข้าใจและ
สามารถประเมินความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของเนื้อหาต่างๆ จนน ามาปรับใช้กับการด ารงชีวิตได้ ตลอดจนน าไปสู่  
การตัดสินใจลองปฏิบัติและประเมินผล จนเกิดเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง และน าไปปรับใช้กับกิจกรรมในการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐาน  
ความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การระบาดของ COVID-19 ท าให้เราเห็นถึงศักยภาพ
ของระบบสาธารณสุขไทยว่ามีความพร้อมในการควบคุมการระบาดโรคอย่างน่าพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีทรัพยากรทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพ และการท างานในเชิงรุกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากรเสริมที่ท าให้
ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 การตระหนักถึงการมีหลักประกันทางรายได้รองรับในยามวิกฤต จากตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอรับการชดเชย 
ทางการเงินภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จ านวน 24 ล้านราย ซึ่งมีเงื่อนไขไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สะท้อนว่า 
มีแรงงานกว่าร้อยละ 60 ที่ไม่มีหลักประกันการท างาน ซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบจากวิกฤตท าให้มีความเสี่ยงต่อการขาดรายได้  
อย่างฉับพลัน ขณะที่ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี 2561 ชี้ว่ามีคนร้อยละ 87.2 มีเงินออมเพียงพอใช้
ด ารงชีพได้น้อยกว่า 1 ปีเท่านั้น สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือนที่ค่อนข้างเปราะบาง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการวางแผนทางการเงินของบุคคลและครัวเรือนที่ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ รวมถึงการมีความรู้ในการบริหารจัดการทาง
การเงิน ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบการออมจ านวนมากที่เป็นหลักประกันทางการเงินบุคคลได้ อาทิ การออมในรูปเงินสด การออม  
ในรูปแบบประกันชีวิต การท าประกันสุขภาพ การเข้าระบบประกันสังคม วิกฤต COVID-19 จึงเป็นโอกาสที่จะหลายฝ่ายหันมาให้
ความส าคัญกับการมีหลักประกันทางการเงินทั้งในยามวิกฤต และเพื่อความมั่นคงของชีวิตในระยะยาว 

 การตระหนักถึงความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม แม้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆ แต่ด้วยกระบวนการทางราชการอาจท าให้มีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง ภาคประชาสังคม  
จึงมีบทบาทส าคัญในการร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ จากพื้นฐานของสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อ เมื่อเกิด
วิกฤติในแต่ละครั้งทั้งเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 น้ าท่วมหนักในปี 2554 และในครั้งนี้วิกฤติ COVID-19 ท าให้เห็นบทบาทและ
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมจากการให้ความช่วยเหลือ/แบ่งปันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบ  

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงวิกฤติ COVID-19  

 โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เช่น กองทุนเทใจสู้ COVID-19 โครงการผลิตโล่ป้องกัน 
COVID-19 เพื่อการตรวจเชื้ออย่างปลอดภัย โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีดูแลสตรีตั้งครรภ์ 

 โครงการอื่นๆ ที่เกิดจากพลังจิตอาสาของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนของตนเอง เช่น กิจกรรม “คูปองแบ่งปัน
ความอิม่ คนมจีา่ยให ้คนล าบากกนิฟร ีสูว้กิฤต COVID-19” กจิกรรม “ตูป้นัสขุ แบง่ปนัอาหารรมิทาง ความสขุจากการใหใ้นยคุ COVID-19” 

 การออกมาตรการจัดการกบัโรคระบาดในชุมชน เพือ่ปอ้งกันคนกลุม่เสีย่งทีจ่ะติดเชื้อ เชน่ ผูส้งูอาย ุกลุม่เดก็เลก็ กลุม่ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั พรอ้มกับ
การมีมาตรการดูแลทางสังคม เช่น การตั้งโรงทาน การดูแลกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งถือเป็นพั นาการของชุมชนที่ส าคัญยิ่งและ
สามารถยกระดับเป็นธรรมนูญรับมือภัยพิบัติและป้องกันโรคระบาดอื่นๆ ได้ในอนาคต  
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ข้อเสนอแนะ 

 การพฒันาระบบนเิวศดจิทิลั (Digital Ecosystem) ใหร้องรบักบัการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการด าเนนิชวีติของคนไทย 
โดยส่งเสริมและพั นาระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนลดข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์และความแตกต่างของวัตถุประสงค์การใช้งาน และ  
การส่งเสริมให้มี Data Center ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ 
ในสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

 การสร้างหลักประกันด้านรายได้และยกระดับประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงหลักประกันทางรายได้และสังคมที่เพียงพอเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตต่างๆ โดยมีระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนที่แม่นย า 
ตลอดจนปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง การส่งเสริมระบบการออม
ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกคน รวมทั้งการจัดระเบียบการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมผู้ได้รับกระทบจากภาวะวิกฤตต่างๆ 

 การส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และรับมือปัญหาในภาวะวิกฤต ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ความคิดสร้างสรรค์ และเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตให้เป็นธรรมนูญรับมือกับ
การระบาดของโรคอุบัติใหม่และวิกฤตเรื่องอื่นๆ ในอนาคต โดยอาศัยต้นแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับถึงประสิทธิผลที่ช่วยเสริมศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 การเสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมพหุปัญญา ที่รอบรู้อย่างรอบด้านและสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถึงกัน  
ทัง้เรือ่งสขุภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม โดยเขา้ใจวา่การจดัการปญัหาไมส่ามารถแยกสว่นกนัได ้ทกุอยา่งเกีย่วขอ้งกนัทัง้หมด 
เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดขึ้นมา จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงกัน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพั นาที่มิได้มุ่งเน้น
เพียงมิติใดมิติหนึ่ง ยอมส่งผลต่อความยั่งยืนในอนาคต  

 การเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการด าเนินการต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพื่อน าไปสู่ 
การพั นาและเตรียมความพร้อมในการท างานและบริหารจัดการของภาครัฐให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  
ในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ที่จะช่วยวิเคราะห์และ
ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและการส่งผ่านความช่วยเหลือ/เยียวยาต่างๆ ไปยังกลุ่มที่ได้รับผลกระทบได้อย่างแม่นย า
และครอบคลุม รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพั นาด้านสาธารณสุขให้สามารถสร้างเครื่องมือและเวชภัณฑ์ต่างๆ 
ที่จะรับมือภาวะวิกฤตได้อย่างเพียงพอและทันท่วงท ี
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องคป์ระกอบหลกั 
2560  2561  2563 2562   

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1. คณุภาพของคน                       

        ท  1/                         

การมงีานท า (พนัคน) 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,884 38,301 37,911 37,703 37,782 37,486 37,483 37,424 

อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 0.98 1.03 

อตัราการวา่งงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)                     

   - รวม 1.21 1.24 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 0.98 1.05 

   - ประถมศกึษาและต่ ากวา่ 0.62 0.53 0.45 0.57 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 0.35 0.40 0.53 0.51 

   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.27 1.57 1.47 1.27 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 1.12 1.26 1.07 1.29 

   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.64 1.41 1.21 1.22 1.53 1.22 1.09 1.15 0.95 1.21 1.09 1.13 1.22 

   - อาชวีศกึษา 2.25 2.51 1.61 1.45 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 2.05 2.05 1.48 1.22 

   - วชิาชพีชัน้สงู 2.34 2.63 2.47 1.89 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 1.89 1.31 1.40 1.52 

   - อดุมศกึษา 1.91 2.02 2.40 2.07 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 1.78 2.15 1.71 1.84 

การท างานต่ าระดบั (พนัคน) 335.6 350.1 271.4 256.0 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 239.2 192.7 230.6 284.2 

(ท างานนอ้ยกวา่ 35 ชม./สป.ท่ีพรอ้มจะท างานเพิม่)                     

สดัสว่นก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)                     

   - รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

   - ประถมศกึษาและต่ ากวา่ 45.80 45.49 45.36 45.06 45.68 45.01 44.96 44.81 44.24 43.96 43.94 43.92 42.76 

   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 16.39 16.38 16.85 16.88 16.56 16.69 16.89 16.73 17.06 16.65 17.30 17.39 16.53 

   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 12.64 12.77 12.61 12.75 12.77 12.94 13.07 13.20 13.34 13.55 13.40 13.21 13.71 

   - อาชวีศกึษา 3.71 3.60 3.76 3.66 3.52 3.62 3.69 3.65 3.47 3.66 3.72 3.67 3.66 

   - วชิาชพีชัน้สงู 4.99 5.22 5.18 5.16 5.15 5.28 5.17 5.27 5.37 5.48 5.40 5.53 5.59 

   - อดุมศกึษา 16.46 16.54 16.25 16.49 16.32 16.46 16.23 16.34 16.52 16.70 16.24 16.27 17.74 

ส ุภ พ                           

จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคท่ีตอ้งเฝา้ระวงั (ราย)2/                     

   - ปอดอกัเสบ 65,600 53,992 79,748 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 75,221 

   - ไขเ้ลอืดออก 7,060 9,170 32,410 5,321 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 9,012 

   - มอื เท้า และปาก 15,746 18,248 28,213 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 5,303 

   - ไขห้วดัใหญ ่ 20,192 18,930 102,122 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 97,934 

   - บดิ 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 646 731 642 499 654 

   - หดั 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 2,065 1,582 1,520 1,395 730 

   - ฉีห่น ู 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 466 495 710 494 259 

   - ไขส้มองอกัเสบ 251 210 211 143 182 231 200 132 258 199 212 222 250 

   - อหวิาตกโรค 2 2 2 2 0 2 2 1 6 4 1 1 0 

   - ไขก้าฬหลงัแอน่ 5 9 8 6 1 9 3 7 6 5 6 6 5 

   - พษิสนุขับา้ 1 4 2 4 7 3 3 2 0 2 0 1 0 

 2. ความมัน่คงทางสงัคม                            

 คว  ส  ส ุ  ส ัค  (ตอ่ประชากรแสนคน)3/                           

   - สดัสว่นการบาดเจบ็และตายดว้ยอบุตัเิหต ุ  22.75 20.26 19.30 25.44 26.17 25.80 22.92 27.58 27.70 25.95 23.04 25.87 25.20 

   - สดัสว่นคดชีวีติ รา่งกาย และเพศ 6.81 6.97 6.85 6.48 6.56 6.81 6.09 6.63 6.41 6.61 5.86 5.59 5.51 

   - สดัสว่นคดปีระทุษรา้ยตอ่ทรพัยส์นิ 18.94 21.25 22.12 21.05 16.62 16.60 17.09 17.05 17.61 16.33 18.52 17.72 16.64 

   - สดัสว่นคดยีาเสพตดิ 96.30 94.07 110.98 113.86 95.45 113.75 107.24 110.47 141.67 138.56 143.41 134.62 135.18 

      คุ  ค   ผู    โภค5/                           

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 1,701 2,807 2,304 2,058 1,766 1,661 2,191 1,823 2,732 5,839 3,989 3,005 2,558 

   - กรณสีญัญา 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 

   - กรณฉีลาก 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 545 395 547 

   - กรณโีฆษณา 432 827 734 432 330 253 417 439 726 3,432 1,705 1,328 949 

   - กรณกีฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 721 503 534 

การใหค้ าปรกึษาทางสายดว่น 1166 (ราย) 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายปี) 

องค์ประกอบหลัก 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. คุณภาพของคน                      

            ท                        
ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 203,072 216,435 215,823 228,623 239,217 242,456 250,457 261,269 273,594 281,893 290,506 

อัตราการมีงานท า (ร้อยละ)7/ 98.13 98.43 98.83 98.81 98.81 98.70 98.62 98.50 98.32 98.52 98.52 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)7/  1.49 1.04 0.68 0.66 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 0.99 

การท างานต่ าระดับ (พันคน)6/ 605 521 383 347 336 256 273 275 303 293 250 

(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ท่ีพร้อมจะท างานเพิ่ม)             

     สุ ภ พ8/                       

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อประชากรพันคน) 2,639 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691 3,393  

อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)             

 -  มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด 613 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117 1,181  

 -  หัวใจ 793 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810 1,069  

 -  เบาหวาน 736 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345 1,439  

 -  ความดันโลหิต 981 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091 2,245  

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ต่อประชากรแสนคน) 50 57 64 63 83 79 92 95 98 101  

ความผิดปกติทางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 26 31 34 35 43 45 55 58 61 70  

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน) 61 56 60 54 46 39 44 42 42 41  

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน) 49 57 61 62 60 51 72 76 90 88  

     ป                             

อัตราส่วนภาระพึ่งพิง (ร้อยละ)9/ 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50 58.24 59.06 59.97 60.99 

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)10/ 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85   

   ศ  ษ                        

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน11/             

 -  ประถมศึกษา 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.53 101.38   

 -  มัธยมศึกษาตอนต้น 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.48 87.70   

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.72 79.53   

 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากว่า) 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13 49.46   

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป12/ 8.1 8.2 8.2 8.0 8.0 8.1 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 

 -  ชาย 9.0 9.1 9.2 8.9 8.9 9.0 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 

 -  หญิง 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป13/ 4.4 4.6 4.7 4.5 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 

 -  ชาย 5.1 5.3 5.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 

 -  หญิง 3.9 4.1 4.2 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 

2. ความมั่นคงทางสงัคม                       

สถ  ั ค   ค ัว                       

สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ)14/ 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 99.81 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)15/ 63.18 63.08 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 - - - 

  ั ป   ั ท  ส ัค                        

ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ16/ 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 99.92 

 -  ประกันสังคม 15.34 15.60 15.91 15.99 16.54 16.83 17.18 17.67 17.95 18.47 18.91 

 -  สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.90 7.75 7.77 7.69 7.80 7.62 7.37 7.21 7.48 7.63 7.74 

 -  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 75.86 75.20 75.28 75.27 74.61 73.48 73.71 73.44 72.84 72.16 71.39 

 -  สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น - - - - 0.15 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 0.94 

 -  สิทธิ์อื่นๆ 0.37 0.81 1.00 0.95 0.93 1.03 0.73 0.70 0.76 0.73 0.94 

 -  สิทธิ์ว่าง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์) 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08 

สัดส่วนผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงาน17/ 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77 36.69 38.44 41.62 43.42 

คว  ส  สุ   สั ค  (ต่อประชากรแสนคน)                       

อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก18/ n.a. n.a. 34.27 33.61 32.84 32.00 30.69 33.45 33.14 30.47 31.40 

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ3/ 51.40 45.80 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.66 25.00 
สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน3/ 93.70 88.90 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 68.81 71.70 

สัดส่วนคดียาเสพติด3/ 371.60 416.40 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 436.15 570.40 

ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ้ าต่อคดีทั้งหมด 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 19.03 20.02 23.37 23.77   
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายปี) ต่อ 

องค์ประกอบหลัก 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

   คุ  ค   ผู    โภค5/            

จ านวนเรื่องร้องเรียน  (ราย) 6,818  6,574  7,427  9,489  7,093  6,638  7,118  7,409  8,870  11,236  15,565  

 -  กรณีสัญญา 2,794  2,362  2,927  3,547  2,729  2,571  2,875  2,637  3,707  3,191  4,017  

 -  กรณีฉลาก 2,827  2,835  3,121  3,876  2,631  2,352  2,552  2,010  2,026  1,871  2,105  

 -  กรณีโฆษณา  1,072  1,354  1,257  2,013  1,033  1,515  1,119  1,628  2,425  1,439  7,191  

 -  กรณีกฎหมาย  -  - 5  38  624  69  6  37   -  -  - 

 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 125  23  117  15  76  131  566  1,097  712  940  2,252  

การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 34,804  53,341  61,242  60,982  41,773  38,701  49,708  47,329  45,311  52,504  47,996  

3. ความเป็นอยู่และพฤตกิรรมของคน                       

พฤต             โภค                       

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 87.90  88.32  88.07  88.30  88.07  87.90  87.20  87.10  86.97  86.60  86.50  

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 12.10  11.68  11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03  13.40  13.50  

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)20/ 32.04    - 31.53    - 32.22  32.29  34.00    - 28.40    
อัตราการบริโภคบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)20/ 20.70    - 21.36    - 19.94  20.72  19.90    - 19.10    

       ว      ว ตป     วั                         

การใช้บริการจากสื่อต่างๆ (ชม./วัน)21/ 2.90   -   -   -   -   - 3.19   -  -  -  

 -  การอ่านหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วารสารทางอินเทอร์เน็ต) 1.00   -   -   -   -   - 1.11   -  -  -  

 -  การดูโทรทัศน์  2.70   -   -   -   -   - 3.00   -  -  -  

 -  การดูวีดีโอ   2.50   -   -   -   -   - 2.07   -  -  -  

 -  การฟังรายการวิทยุ 1.60   -   -   -   -   - 1.64   -  -  -  

 -  การท่องอินเทอร์เน็ต 1.90   -   -   -   -   - 2.03   -  -  -  

 -  การฟังโสตสื่ออื่นๆ   -   -   -   -   -   - 1.26   -  -  -  

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีใช้ Internet (ล้านคน)22/ 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59 29.80 33.40 36.00  

4. สิ่งแวดล้อม                       

ส   ั ต                          

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน)23/ 39.64 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a. n.a. 

                           

การผลิตขยะท่ีเกิดขึ้นทั่วประเทศ (ล้านตัน)23/ 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.93  

การผลิตขยะท่ีเกิดขึ้นใน กทม. (ล้านตัน)23/ 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 4.19 4.21 4.88 4.85  

ความสามารถในการก าจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะใน กทม. (ล้านตัน)23/ 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 3.70 3.73 3.88 3.93  

ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (ล้านตัน)23/ 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51 2.63 1.89  

  พ ษท      ศ                        

ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  

(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)23/ 
42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38 35.43 46.29 43.14 

ท่ีมา: 1/7/ รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2/ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 3/ ข้อมูลสถิติคดีอาญา อาชญากรรม อุบัติเหตุจราจร จากระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573  
  และ พ.ศ. 2553-2583 ประมวลโดยกองพั นาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม ส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 4/ กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพั นาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 5/ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ให้บริษัทเอกชนด าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
 6/ ข้อมูล GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  
  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หมายเหตุ ตั้งแต่ปี 2556 ข้อมูลการมีงานท ามีการปรับค่าถ่วงน้ าหนักโดยใช้ชุดข้อมูลค่าคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 
 8/ สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 ตั้งแต่ปี 2550 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค 
 9/ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ตั้งแต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 10/ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประมวลผลโดยกองพั นาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
 11/ สถิติการศึกษาฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 12/13/ ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อมูลตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพั นาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพั นาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 14/ รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพั นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 15/ มีการจัดท าข้อมูลปี 2559 เป็นปีสุดท้าย ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพั นา ส านักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 16/ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
 17/ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 18/ ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน  http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx  และประชากรกลางปี กระทรวงสาธารณสุข 
 19/ รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 20/ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554, 2557 และ 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
 การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
 21/ รายงานการส ารวจการใช้เวลาของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี  
 22/ ข้อมูลปี 2545-2551 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2552-2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 23/ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
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การทบทวนผลงานที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักตามกฎหมายใน  
การเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การกำหนดมาตรฐานห้องปฎิบัติการ มาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการ 
การกำกับดูแลตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2558 และ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารและจัดการความเสี่ยงจาก
โรคและภัยสุขภาพ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค และการให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง มีทิศทางการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือ 1) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 2) นโยบายของรัฐบาล และ 3) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทั ้งนี ้ยังให้
ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติหรือนานาชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย เน้นการทำงานเชิงบูรณา
การ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมุ่งเน้นนำองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปกป้องสุขภาพของตนเอง 
ตลอดจนการมีบทบาทในการเตือนภัยสุขภาพ  ด้านการสร้างนวัตกรรม โดยมีกลยุทธ์ในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา 
สุขภาวะของประชาชนบนฐานความเชื่อ ไว้วางใจ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค
เอเชียด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความมุ่งหวังว่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำองค์ความรู้ 
งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสุขภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสมรรถนะ ความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข มีเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน  
อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ สามารถออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ  
ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการใน  
ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติในสังคม และเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมุ่งหวังการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ที่เป็นระบบ ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์   
มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานในเชิงนโยบายในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ  
มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบเพื ่อสู่การนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง  
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล มีเป้าประสงค์
เพ่ือการเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ  โดยมุ่งหวังพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับ มีข้อมูลหรือการมีคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าประสงค์เพ่ือการวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ พัฒนาความมั่งคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้และสร้างนวัตกรรม  เป็นองค์การสมรรถนะสูง  
โดยมุ ่งหวัง การวางระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที ่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมเพื ่อให้บุคลากรเกิด  
ความผาสุกและความผูกพัน การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถให้กับบุคลากรในสาย งานต่าง ๆ 
การบริหารสินทรัพย์เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยผลให้การ
ดำเนินงานในแต่ละด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บรรลุตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ และตอบสนอง  
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชน
จีน ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วย
ยืนยันทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 181,546 ราย มีอาการรุนแรง  เสียชีวิต 7,126 ราย ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 
จำนวน 147 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จำนวน 38 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้
ตามนิยาม (PUI) จำนวน 7,045 ราย  โดยประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่า งใกล้ชิด และบริหาร
จัดการทรัพยากร เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มา
จากต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย เพิ่มการเฝ้าระวังโดยเฉพาะประเทศ ที่มี
ความเสี ่ยง 4 ประเทศ ดังนี ้ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุน การเตรียม  
ความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขและชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม โดย
บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวง โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้งประสานงานกับองค์การ
อนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรการและประสบการณ์ของประเทศไทย
ในการเฝ้าระวังให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดใน
การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ นั้น จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ
ไทยและทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยาคาดว่าจะพบผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาดของโรคในวงจำกัด ซึ่งจะพบ
ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและพบผู้ป่วยในประเทศไทย ที่มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
เป็นวงจำกัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ซึ่งขณะนี้ยอด
การคัดกรองจากทุกด่านควบคุมโรคสะสม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 7 ,045 ราย จำนวนผู้เข้า
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 2 ,457 ราย ผู้ป่วยสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 246 ราย ผู้ป่วย
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ยืนยันสะสม จำนวน 147 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว จำนวน 41 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 105 
ราย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง จำนวน 1 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 1 ราย 

เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อ เข้าสู่ประเทศ 
ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดความเสี่ยงของบุคลากร
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานและสัมผัสกับผู้ป่วยด้านการสอบสวนโรค การรักษา และการตรวจสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจหลักตามกฎหมายในการเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำหน้าที่
ตรวจวินิจฉัยโรคโควิดทางห้องปฏิบัติการ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการโควิดในกรุงเทพและปริมณฑล การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การตรวจวอบมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย์ การประเมินน้ำยาและชุดทดสอบสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนของ พรบ เครื่องมือแพทย์ การให้
ความร ู ้ และตำปร ึกษาทางห ้องปฏ ิบ ัติ การ การบร ิหารเปล ี ่ ยนแปลงงบประมาณและแผนงานเพ ื ่ อให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีทรัพยากรเพียงพอในการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค โดยผู้บริหารและบุคลากร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีการปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทำการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นเวลามากกว่าสามเดือน โดยเฉพาะในช่วงเริ ่มต้นที่พบผู้ป่วยในประเทศไทย หลังจาก
สถานการณ์ผ่านจุดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดต่อวันในช่วงกลางเดือนเมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เน้นการ
ปฏิบัติการเพื่อ ให้ห้องปฏิบัติการมีขีดความสามารถรองรับการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในโครงการเตรียมความพร้อม
ห้องปฎิบัติการเพื่อต่อสู้ภัยพิบัติ จากโรคอุบัติใหม่    อุบัติซ้ำ (COVID-19) มีความพร้อมของบุคลากรด้านวิชาการ มี
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโยลีที่ทันสมัย ในการรองรับการระบาดของเชื้อ COVID-19 เฟสต่อไป หรือเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำอื ่นๆ ที ่มีแนวโน้มการระบาดที่รวดเร็ว และรุนแรงมากขึ ้น มีห้องปฏิบัติการอ้างอิง และ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ที่สามารถเฝ้าระวัง และรองรับการระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ และวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยการใช้องค์ความรู้จีโนมิกส์ เพื่อให้ระบบการบำบัดรักษา 
ป้องกันควบคุมโรค มีศักยภาพรองรับการระบาด ยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ พัฒนาและ
ควบคุมวัคซีน ยาชีววัตถุ ที่ผลิตเพื่อใช้ได้เองในประเทศ การควบคุมมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ตรวจโรคได้
เอง การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันตน หน้ากากทางการแพทย์ และการวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ระบบบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนารองรับการระบาดระลอกใหม่ โดยผลการ
ดำเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถสรุปได้เป็นด้านต่างๆ 12 ด้าน ดังรายละเอียดภารกิจที่สำคัญดังนี้  
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1. การจัดให้มีบริการตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี RT PCR และการขยายห้องแลปรองรับสถานการณ์ ‘หนึ่งแล็บ 
หนึ่งจังหวัด รายงานผล 24 ชั่วโมง”  

จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข ได้
คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยาจะมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนสองเท่าในทุกสี่วัน เพ่ือให้สามารถควบคุม
การระบาดของโรค ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถ
ดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดการว่าในระยะที่
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะมีจำนวนตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ ๑๐ ,๐๐๐ ตัวอย่างต่อวัน โดยจะต้องมีจำนวน
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย ๑๐๐ แห่ง จึงจะสามารถทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้เพียงพอ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรับผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงพัฒนาให้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ในชื ่อโครงการ หนึ่ง
ห้องปฏิบัติการหนึ่งจังหวัด เพื่อรอบรับการตรวจวินิจฉัย เพื่อรักษาและติดตามผู้ป่วย การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังโรค 
ให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระยะระบาด ๓ เพื่อรักษาและติดตามผู้ป่วย การสอบสวนโรค 
การเฝ้าระวังโรคให้กับประชาชน โดยผ่านทุกกระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชน 

2. เพ่ิมศักยภาพของการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
แนวทางดำเนินการนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ

จำนวน 15 แห่งให้ทำการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และตามข้อสั่งการ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (Public Health Emergency 
Operation Center) ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบห้องปฏิบัติการตรวจเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ  “หนึ่งห้องปฏิบัติการ หนึ่งจังหวัด” เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาและ
ติดตามผู้ป่วย สอบสวนโรค และเฝ้าระวังโรค ให้กับประชาชนทั่วประเทศ มีเป้าหมายพัฒนาให้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจังหวัดของประเทศไทย สามารถวินิจฉัย รักษา
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลดการสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ดำเนินการโดยการวางระบบการประเมินความสามารถ ความ
ชำนาญของบุคลากร ความพร้อมด้านเครื่องมือ สถานที่ และระบบการจัดการความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยทางช ีวภาพในห้องปฏิบัต ิการก่อนการเปิดให ้บร ิการของห้องปฏิบ ัต ิการเครือข ่าย  COVID-19 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำหน้าที่ฝึกอบรม แนะนำ นิเทศงาน และประเมินศักยภาพของห้องแล็บ ให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด  

จากการเริ่มต้นดำเนินการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 มีห้องปฏิบัติการ 7 แห่ง และสามารถขยายจนมี
ห้องปฏิบัติการครบ 100 แห่ง ณ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบันให้รับรองห้องปฏิบัติการจำนวน 174 แห่ง ณ 26 
พฤษภาคม 2563 แยกเป็นประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองจำนวน 174 แห่ง เป็นภาครัฐจำนวน 114 แห่ง 
ภาคเอกชนจำนวน 60 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แยกเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 71 แห่ง ภาคกลาง 21 
แห่ง ภาคอีสาน 20 แห่ง ภาคเหนือ 22 แห่ง ภาคใต้ 20 แห่ง ภาคตะวันออก 13 แห่ง ภาคตะวันออก 7 แห่ง ทั้งนี้
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ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ใน 54 จังหวัด และกำลังจัดตั้งให้ครบทั้ง 
77 จังหวัดภายในสิ้นเดือนมิถนายน 2563 โดยรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน นอกจากนั้นยัง
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคพัฒนาโปรแกรมรายงานผลด้วย 
Application CO LAB ให้ทุกห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน  
 การตรวจด้วยวิธี RT PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยสามารถทำการตรวจได้
อย่างน้อย 20,000 ตวัอย่างต่อวัน เป็นศักยภาพที่สามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถ
ตรวจได้ และยอดการตรวจจริงได้จากรายงานของห้องแลปทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งแต่ละแห่งตรวจได้มากกว่า 100 
ตัวอย่างต่อวัน ปัจจุบันมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉลี่ย 5,000 - 7,000 ตัวอยา่งต่อวัน ตัวเลขสะสมตั้งแต่
มกราคม - 22 พ.ค. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 375,453 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราการตรวจ 5,637 คน ต่อประชากร 1ล้านคน
คิดเป็นลำดับที่ 7 ของโลกมากกว่าญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นลำดับที่11) แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยทีทำการตรวจได้เพียงพอ
และถูกต้องตามหลักวิชาการด้านระบาดวิทยา ส่งผลให้ควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. การวินิจฉัยผู้ป่วยรายแรกจนถึงการพัฒนาวิธีตรวจ “ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ทั้งจีโนม”...สู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ม ีการระบาดใหญ่ 
(Pandemic) ไปทั่วโลก เริ่มตั้งแต่พบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
(ค.ศ. 2020) มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดที่อู่ฮั่น สาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศรวมถึงประเทศ
ไทย  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงไข้หวัดใหญ่ของภูมิภาค SEAR ได้ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยวิธีการถอดรหัสพันธุกรรมตลอดทั้งจี
โนม (whole genome sequencing) ภายใน 2 วัน หลังได้รับตัวอย่างผู้ป่วยรายแรก และได้แบ่งปันข้อมูลรหัส
พันธุกรรมนี้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงไข้หวัดใหญ่ผ่านศูนย์ข้อมูล GISAID เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธี
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการตรวจชันสูตรผู้ป่วยจำนวนมากให้ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคขึ้นมาใช้ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถควบคุมโรคได้ทันการณ์  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทยจากผู้ติดเชื้อ 40 ราย 
พบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม B ที่เกิดการกลายพันธุ์จากกลุ่ม A พบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนและการระบาด
เป็นไปอย่างรวดเร็วนอกประเทศจีน โดยประเทศไทยพบถึงร้อยละ 85 และกลุ่ม C ที่เกิดการกลายพันธุ์จากกลุ่ม B  
โดยเริ่มพบการระบาดในยุโรปและสิงคโปร์ ในประเทศไทยพบร้อยละ 15 ทั้งนี้ กลุ่ม A ซึ่งเป็นเชื้อที่คล้ายกับเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวและตัวนิ่ม ที่คาดว่าเป็นต้นกําเนิดของการระบาดในครั้งนี้ ยังไม่พบในประเทศไทย (การ
จัดกลุ่มอ้างอิงวารสารนานาชาติ : Peter และคณะ1)  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยดูตำแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรม (polymorphism)  ของสาย
พันธุ์โควิด 19 พบว่า กลุ่ม B และ C ที่ระบาดในไทย มี 3 สายพันธุ์หลัก คือ S, G และ V (อ้างอิงการจัดกลุ่มสาย
พันธุ ์ตามศูนย์ข้อมูลสากล GISAID : www.gisaid.org) โดยสายพันธุ ์ S พบมากที่สุด รองลงมาเป็น G และ V 
ตามลำดับ ทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการแสดงผลในการก่อโรคที่แตกต่างกัน และยังไม่สามารถระบุได้ว่า การ
กลายพันธุ์ทำให้ก่อโรครุนแรงหรือติดต่อไวขึ้น  

การถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 จะดำเนินการถอดรหัสจากตัวอย่างผู้ติดเชื้อทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
เพื่อศึกษาการกระจายตัว ติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ และกลไกการก่อโรคของเชื้อต่อไป  ซึ่งการถอดรหัสใน
อนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิร ิราชพยาบาล และศูนย์ว ิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย  

 

 

http://www.gisaid.org/
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3. การประเมินชุดทดสอบร่วมกับ อย  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเมินชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกัน โดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำหน้าที่เตรียมชุดตัวอย่างประเมิน (panel sample) และทำการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการในการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำหน้าที่ใน
การแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรเพ่ือประเมินชุดทดสอบ โดยใช้ผลการทดสอบที่ได้รับจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมิน อย จะขึ้นทะเบียนชุดทดสอบตามเกณฑ์ของ พรบ 
เครื่องมือแพทย์ต่อไป   
4.  การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย 

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบหลักที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-
19 และระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ  ในการกำกับดูแลระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่มี
องค์ประกอบของผู้บริหาร นักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไขการตรวจติดตาม
ประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่าย พิจารณารายงานการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองและการต่ออายุการรับรอง
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย รวมทั้งจัดทำแผนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้ธำรงรักษาระบบ
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้ยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล  

อีกทั้งได้แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ประสบการณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 และ
ระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ตรวจติดตาม ประเมินผล และเป็นทีมพี่เลี้ยงให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้ สามารถธำรงรักษาคุณภาพได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

กระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื ่องเริ ่มตั ้งแต่ได้รับข้อสั ่งการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้พัฒนาห้องปฏิบัติการตามโครงการ “หนึ่งห้องปฏิบัติการ หนึ่ง
จังหวัด” ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการเหล่านั้นอย่างดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทุกแห่งปฏิบัติการด้วยระบบคุณภาพเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงสร้างระบบ
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย ดังนี้  

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย SARS-CoV-2 โดยกำหนดเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 ก่อนได้รับการรับรอง และระยะท่ี 2 หลังได้รับการรับรอง  

ระยะที่ 1 ก่อนได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการทุกแห่งที่ประสงค์จะเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย SARS-
CoV-2 ต้องผ่านการตรวจประเมิน และสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักๆ ดังนี้ 

• มีการจัดวาง lay out ห้องปฏิบัติการ และ flow การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามหลักวิชาการของการ
ปฏิบัติการกับเชื้ออันตรายและการตรวจ RT PCR 
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• มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 
• มี PPE ครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด 
• มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความเข้าใจทั้งเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และด้านการรักษาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ และต้องตรวจตัวอย่างทดสอบความชำนาญได้ถูกต้องทุกตัวอย่าง (ตัวอย่างบวก 5 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างลบ 5 ตัวอย่าง) 

• ใช้น้ำยาวิเคราะห์ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด 
ระยะ 2 หลังได้รับการรับรอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินการธำรงรักษา

ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่ายทุกแห่ง ดังนี้ 

o ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทุกแห่ง ส่งตัวอย่างทุกรายที่รายงานผล “พบเชื้อ” มายัง กรมฯ เพื่อทวน
สอบและควบคุมคุณภาพ   

• กรมฯ ส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญให้ห้องปฏิบัติการต่อเนื่องทุก 3-4 เดือน  
• ตรวจประเมินซ้ำ (onsite) ทุกแห่งภายใน 10-12 เดือนหลังผ่านการรับรอง  
หากกรมฯ พบหรือได้รับรายงาน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายรายงานผลไม่สอดคล้องกัน กรมฯ จะสั่งระงับ

การปฏิบัติการชั่วคราว และมอบหมายผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่ทันที เพื่อค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาและป้องกันการ
เกิดปัญหาซ้ำ หากห้องปฏิบัติการเครือข่ายนั้นไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ กรมฯ จะระงับชั่วคราวหรือยกเลิก 

การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2 เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ห้องปฏิบัติการต้อง
รายงานอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะหากห้องปฏิบัติการรายงานผลบวก (positive, detected) แพทย์ ทีม
สอบสวนโรคจะต้องดำเนินการ มาตรการหลายขั้นตอนมีหลายหน่วยงาน หรือบุคลากร ประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวน
มาก และส่งผลถึงการตัดสินใจของรัฐบาลในการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม ดังนั้นหากห้องปฏิบัติการ
รายงานผลบวกปลอม (false positive) กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการไปโดยเสียเวลา เสียทรัพยากร และรอน
สิทธิ์ของประชาชนที่ถูกกักตัว และในทางกลับกันหากห้องปฏิบัติการรายงานผลลบปลอม ( false negative) ผู้ป่วย
รายนั้นอาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้ออย่างกว้างขวางจนยากต่อการควบคุม   

ดังนั้นเพื่อลดหรือป้องกันข้อผิดพลาดในการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด (nearly 
Zero) นอกเหนือจากระบบการตรวจติดตาม เฝ้าระวังดังกล่าวข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้แต่งตั้ง
มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการชัณสูตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงและที่ปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และกรมฯ ได้แจกจ่าย checklist ให้
ห้องปฏิบัติการใช้สำรวจตนเอง รวมทั้งชุดความรู้ คู่มือ เอกสาร คำแนะนำการปฏิบัติการทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์
และด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ อีกท้ังข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ RT PCR ด้วย 
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5. ความม่ันคงการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ความร่วมมือกับสยามไบโอซายน์ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สร ้างความมั ่นคงการตรวจวิน ิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยความร่วมมือกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วิจัยพัฒนา “ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ ์ใหม่ 2019” ซึ ่งใช้น้ำยาที ่ผลิตได้เองในประเทศ ที ่มีความไว ความจำเพาะสูง ถูกต้อง แม่นยำ การ
ดำเนินการวิจัยเพ่ือผลิตชุดตรวจดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่งคงด้านสุขภาพของประเทศไทย มีแหล่งผลิตชุดน้ำยา
ภายในประเทศเพื่อการให้บริการตรวจคนไทย และสนับสนุนการคัดกรองเพื่อกักกันในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
การควบคุมและป้องกันโรคภายในประเทศ   สนับสนุนให้ประเทศไทยมีชุดน้ำยาตรวจ Real-time RT-PCR สำหรับ 
COVID-19 รองรับไปตลอดช่วงระยะเวลาการระบาดของ COVID-19    

การตรวจหาไวรัส SARS-CoV-2 มีกระบวนการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการสามข้ันตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
ต้องอาศัยการนำเข้าวัสดุวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ ใช้เวลาในการเตรียมการสั่งสินค้าประมาณ 4 ถึง 8 อาทิตย์ 
และมีโอกาสที่ผู้ผลิตในต่างประเทศจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการ
เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในสถานการณ์โควิด 19 ดังต่อไปนี้ 
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กระบวนการตรวจหาไวรัส SARS-
CoV-2 

วัสดุที่จำเป็นต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

การสร้างความมั่นคงทาง
ห้องปฏิบัติการ 

การเก็บตัวอย่าง  
Nasopharyngeal swab 

Swab และ หลอดเก็บตัวอย่าง 
Viral transport media 

จัดหาวัสดุจากผู้ผลิตในประเทศ 

การสกัดสารพันธุกรรม ชุดสกัด RNA - จัดทำประมาณการอุปสงค์ร่วม
ในกระทรวงสาธารณสุข และ 
- จัดทำแผนการให้บริการตรวจ
ไวรัส SARS-CoV-2 ของประเทศ 
- จัดซื้อล่วงหน้า ๒ เดือน 
- วิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจหาไวรัส 
SARS-CoV-2 โดยไม่ต้องสกัดสาร
พันธุกรรม 

การตรวจจับสารพันธุกรรมของ
ไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค 
Realtime PCR 

Primer และ Probe ที่จำเพาะ 
ชุดตรวจ Real-time PCR 

- ได้ Primer และ Probe ที่
จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2  
- ร่วมพัฒนาชุดทดสอบกับบริษัท 
สยามไบโอไซน์  

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สร้างความร่วมมือกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วิจัยพัฒนา  
“ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสSARS-CoV-2” ซึ่งใช้น้ำยาที่ผลิตได้เองในประเทศไทย ที่มีความไว ความจำเพาะสูง 
ถูกต้อง แม่นยำ การดำเนินการวิจัยเพื่อผลิตชุดตรวจดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่งคงด้านสุขภาพของประเทศไทย 
มีแหล่งผลิตชุดน้ำยาภายในประเทศเพ่ือการให้บริการตรวจคนไทย และสนับสนุนการคัดกรองเพ่ือกักกันในประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคภายในประเทศ   สนับสนุนให้ประเทศไทยมีชุดน้ำยาตรวจ  Real-
time RT-PCR สำหรับ COVID-19 รองรับไปตลอดช่วงระยะเวลาการระบาดของ COVID-19 
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6. การพัฒนาวิธีตรวจใหม่ๆเช่นการใช้น้ำลาย แบบpool sample ,LAMP,CRISPR อ่ืนๆรวมถึงการตรวจ
Antibody test ต่างๆ 

6.1 การพัฒนาวิธีตรวจใหม่เพื่อรองรับการคัดกรองไวรัส SARS-CoV-2 ในการสำรวจและการวิจัย  

การตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในไทยใช้วิธี Real-time reverse transcription - PCR (RT-PCR) ที่องค์การ
อนามัยโลกแนะนำ อย่างไรก็ตาม จากข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมวิจัยกับนักวิจัยจากภาคมหาวิทยาลัย ได้คิดค้นเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรม
ชองเชื้อไวรัสดังกล่าว ด้วยวิธอ่ืีนๆ เช่น LAMP, CRISPR ซึ่งมีความไว และ ความจำเพาะที่เหมาะสม และอาจ
นำมาใช้ในการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการตรวจเป็นจำนวน
มากและใช้เวลาไม่นาน เพ่ือการนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาวิธีตรวจที่ตรวจได้จำนวนมากและมีต้นทุน
ต่ำลง เช่น การใช้ตัวอย่างน้ำลาย การรวมตัวอย่างเพ่ือตรวจ ซึ่งเหมาะสำหรับกรณีขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล หรือ กรณีน้ำยาทดสอบไม่เพียงพอ นอกจากการพัฒนากระบวนการการตรวจ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน
แล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทางเลือกในการตรวจไวรัส SARS-CoV-2 ตาม
แผนวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

แผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการตรวจไวรัส SARS-CoV-2 
หัวข้อวิจัยและพัฒนา หน่วยงานร่วมวิจัย สิ้นสุดการวิจัยหรือ

พัฒนา 
การพัฒนาการตรวจ RT-PCR ด้วยการ
รวมตัวอย่างน้ำลายเพื่อการคัดกรองใน
ลักษณะสำรวจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจไวรัส SARS-
CoV-2 ด้วยวิธี Reverse transcription 
– loop-mediated isothermal 
amplification (RT-LAMP) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

กันยายน ๒๕๖๓ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจไวรัส SARS-
CoV-2 

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ปตท. 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

กันยายน ๒๕๖๓ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจหา 
antibody ต่อโปรตีน N และ S ของไวรัส 
SARS-CoV-2 

หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

กันยายน ๒๕๖๓ 
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6.2 การพัฒนาชุดทดสอบแอนติบอดี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื ้อ SAR-CoV-2 โดยด้วยเทคนิค 

immunochromatography นำแอนติบอดีมาเคลือบบนแผ่นทดสอบ นำตัวอย่างของผู้ป่วย 
การทดสอบ พบว่าชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถตรวจพบแอนติบอดีของผู้ป่วยได้ โดยในกลุ่มที่ตรวจหลังมี
อาการแล้ว 15 วัน มีความไวสูงถึงร้อยละ 85 กำลังทดสอบกับจำนวนตัวอย่างให้มากขึ้นและขยายจำนวนการผลิต
ให้มากขึ ้น แต่การตรวจภูมิคุ ้มกันอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เพื ่อการวินิจฉัยโรค เนื ่องจากการตรวจพบ
แอนติบอดีจะพบได้หลังการติดเชื้อประมาณ 2-4 สัปดาห์ ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการศึกษาวิจัย การศึกษาระบาด
วิทยา ทั้งนี้ ชุด rapid test ตรวจแอนติบอดีที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้นให้ผลการทดสอบเป็นที่น่า
พอใจ สามารถตอบสนองการวิจัยและใช้งานด้านระบาดวิทยา โดยมีความสามารถในการผลิตได้ประมาณ 4,000 ชุด
ต่อสัปดาห์  
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7. การพัฒนาวิจัยต่างๆเช่นวัคซีน ฟ้าทะลายโจร การถอดรหัสพันธุกรรม ยารักษา เป็นต้น 
7.1 การวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยควบคุมกำกับวัคซีนและยาชีววัตถุทางห้องปฏิบัติการแห่งเดียว
ในประเทศ  และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโรค COVID-19 
ไปทั่วโลก  กรมวิทย์ฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนและ
การควบคุมคุณภาพวัคซีน COVID-19 ซ่ึงการวิจัยพัฒนาวัคซีนทั่วไป แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  

• ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาแอนติเจนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคใช้เป็นวัคซีน
ตัวเลือกการทดสอบในสัตว์ทดลอง     

• ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบในสัตว์ทดลองเพ่ือศึกษาความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน   
• ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบในคนเพ่ือศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน   
• ขั้นตอนที่ 4 การผลิตวัคซีนเพ่ือขึ้นทะเบียน  
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่วิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ  ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะ

แพทยศาสตร์   ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะเภสัชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์) และ
บริษัท Bionet Asia จำกัด 

กรมวิทย์ฯ จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนของประเทศ โดยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่ม
ของสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีน  ตรวจระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มมนุษย์  และกรณีที่หน่วยงานที่พัฒนาวัคซีนจนสามารถ
ผลิตวัคซีนได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะร่วมกับผู้ผลิตในการจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานของประเทศและพัฒนา
วิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัคซีน COVID – 19 และเมื่อวัคซีนจะขึ้นทะเบียนใน
ประเทศ  กรมวิทย์ฯ จะทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน และพิจารณาข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประกอบการขึ้นทะเบียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิด ดีเอ็นเอ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจากตรวจสอบระดับ
ภูมิคุ้มกันในซีรั่มของหนูโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหนูสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี  แต่อย่างไรก็ตาม
จำเป็นต้องทดสอบหาจำนวนครั้งของการฉีดกระตุ้นในหนูรวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเจาะเลือดหนูมา
ตรวจหาภูมิคุ้มกัน  ทั้งนี้หากมีวัคซีนนำเข้าจากต่างประเทศ กรมวิทย์ฯ จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
พิจารณาข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนประกอบการขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกัน 

7.2 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิค-19 ของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง 
เพ่ือค้นหาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต้านโควิด โดยทำการศึกษา ศึกษากลไกฤทธิ์ต้านไวรัสโควิค-19 ของพืชสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรที่เป็นสารสกัดหยาบเทียบกับ Andrographolide ที่เป็นสารสำคัญ โดยศึกษาฤทธิ์ต้านใน 3 กลไกดังนี้ 
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กลไกที่ 1 นำทะลายโจรใส่ในเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ก่อนการเติมไวรัสลงไปในเซลล์ เพื่อดูว่าพืชสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร ชักนำให้เซลล์หลั่งสาร เช่น cytokines ที่สามารถต้านไวรัส COVID-19 เข้าสู่เซลล์ได้หรือไม่ 

กลไกที่ 2 นำไวรัส COVID-19 ผสมกับฟ้าทะลายโจร ก่อนการเติมลงในเซลล์เพาะเลี้ยง เพ่ือดูว่าฟ้าทะลายโจร 
สามารถฆ่าไวรัสโดยตรงได้หรือไม่ 

กลไกที่ 3 นำไวรัส COVID-19 ใส่ลงเซลล์เพาะเลี้ยง จากนั้นเติมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีฟ้าทะลายโจร เพ่ือดูว่าฟ้า
ทะลายโจรสามารถต้านไวรัส COVID-19 ไม่ให้เพ่ิมจำนวนในเซลล์เพาะเลี้ยงได้หรือไม่ 

ผลการทดลองสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ดังนี้ 

1. พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไม่มีผลชักนำเซลล์ให้สร้าง cytokines เพ่ือต้านไวรัส COVID-19 

2. พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถฆ่าไวรัสโดยตรง ทำให้ไวรัส COVID-19 ไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ ซึ่งพบว่าสาร
สกัดหยาบ (IC50 ‹1 ug/ml) มีผลในการทำลายเชื ้อไวร ัส COVID-19 ได้ด ีกว ่ามากเมื ่อเทียบกับสารสำคัญ 
Andrographolide (IC50 =15.6 ug/ml) แสดงว่าในสารสกัดหยาบนอกจาก Andrographolide แล้วยังมีสารอื่นๆที่
สามารถออกฤทธิ์ต้านไวรัสได้ 

3. พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีผลต่อการต้านการเพ่ิมจำนวนไวรัส COVID-19 ในเซลล์ ซึ่งพบว่า Andrographolide 
(IC50 = 0.64 ug/ml) มีฤทธิ์ต้านไวรัสเท่ากับสารสกัดหยาบ (IC50 = 3.02 ug/ml) ที่มีปริมาณ Andrographolide 
เท่ากับ 0.53 ug/ml แสดงว่า Andrographolide เป็นสารสำคัญต่อการต้านการเพิ่มจำนวนไวรัส 

4. จากการศึกษาพบว่ากลไกการต้านไวรัส COVID-19 โดยพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มี 2 กลไกคือฆ่าไวรัสโดยตรง
และต้านไม่ให้ไวรัสเพ่ิมจำนวนในเซลล์   

ทั้งนี้ยังต้องทำการศึกษาต่อไปถึงแนวทางการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ต้านโรคโควิดให้ชัดเจนขึ้น โดยสาร
มาตรฐานที ่ใช้ในการทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลิตสารมาตรฐาน  Andrographolide ซึ ่งเป็น
สารสำคัญของฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการของสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ในโครงการศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-
19 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และองค์การ
เภสัชกรรม 

8. การวิจัยด้านยา  

ในด้านการวิจัยด้านยารักษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชในการวิจัยทาง
คลินิก เรื่อง การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เทียบกับการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการไม่หนักและ
ยังไม่มีภาวะปอดอักเสบ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วมในการตรวจวัดระดับยาในเลือดของอาสาสมัคร
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับยา ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพยาฟาวิพิราเวียร์ และพัฒนาการผลิตสารมาตรฐานยาฟาวิพิราเวียร์
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เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยขณะนี้ ได้จัดซื้อวัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อใช้จัดทำสารมาตรฐาน และอยู่ระหว่าง
การขอสนับสนุนสารมาตรฐานยาฟาวิพิราเวียร์จากบริษัทผู้ผลิตต้นแบบประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้หาค่าอ้างอิงของ
สารมาตรฐานที่กำลังผลิตขึ้น  

9. ด้านเครื่องมือแพทย์  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ตรวจคุณภาพ PPE เช่น เครื่องทดสอบการ
ทะลุผ่านของน้ำเมื่อมีแรงดัน เครื่องทดสอบการทะลุผ่านของแบคทีเรียแบบเปียก นอกจากนี้ได้พัฒนาวิธี reuse 
disposable PPE ด้วยการรมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสามารถทำได้ 5-10 ครั้ง โดยไม่มีผลต่อชุด 
PPE และพัฒนาวิธี reuse หน้ากาก N95 เช่น การอบแห้ง (dry heat) ที่อุณหภูมิ 70o C เป็นเวลา 30 นาที การ
ฉายรังสี UV-C หรือการรมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การเภสัช
กรรม อย. สมาคมสิ่งทอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการพัฒนาชุด surgical gown ชนิดใช้ซ้ำ 

10. การเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่ม (Sentinel Surveillance) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการทางห้องปฏิบัติการการค้นหาเชิงรุก เป็น
การเฝ้าระวังเชิงรุกโดยให้มีการตรวจผู้ต้องสงสัยอย่างเต็มที่และครอบคลุมทั่วประเทศ ตรวจอย่างน้อย 100,000 
ตัวอย่าง ด้วยตัวอย่างน้ำลายการวิธี Pool sample ซึ่งเป็นวิธีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการวิจัยเพ่ือลดต้นทุน
การตรวจและสะดวกต่อการเก็บตัวอย่าง สำหรับการเฝ้าระวังเชิงรุกจะประเมินอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือประชาชน
กลุ่มเสี่ยง คือผู้ที่ทำงานต้องสัมผัสกับบุคคลจำนวนมากหรือทำงานในที่สาธารณะมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยเยอ ะ เช่น 
บุคลากรสาธารณสุข คนที่ขับรถสาธารณะ เป็นต้น อย่างที่ 2 คือสถานที่ที่มีการรวมคนกันอยู่อย่างหนาแน่นและทำ
เรื่องเว้นระยะห่างหรือ Social Distancing ได้ยาก เช่น แรงงานที่อยู่กันอย่างแออัดในบางกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้ต้องหา 
กลไกสำคัญในการเฝ้าระวังเชิงรุกคือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทาง
ส่วนกลางจะให้นโยบายว่าจะตรวจกลุ่มไหน สถานที่ไหน และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด         จะ
พิจารณาจากข้อมูลของจังหวัดว่าพื้นที่ไหนและกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อดีทำให้พื้นที่สามารถปรับนโยบาย
นำไปสู่ภาคปฏิบัติของตนเอง ทำให้มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกระดับประเทศอย่างเป็นระบบ  

 
11. นวัตกรรมชุดทดสอบเมทานอล  MtTek Test Kit   

ชุดทดสอบเมทานอล  MtTek Test Kit  ใช้ทดสอบเมทานอล (methanol)  ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็น
อันตรายต่อผู้สัมผัส  และอาจมีการใช้แทนแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ เช่นเอทานอล (ethanol) หรือโพรพานอล 
(propano;)  เช่นในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดมือ วัตถุดิบแอลกอฮอล์ และส่งมอบให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง แห่งละ 60 test รวม 900 test ส่งมอบให้กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 60 test นอกจากนั้นสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ตรวจ
ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิว จำนวน 255 ตัวอย่างในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน 2563  
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การบริหารทรัพยากร/Logistics 
๑. เป็นคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือดูแลในเรื่อง logistic ทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นเครื่องมือแพทย์และยาที่
จำเป็นต้องใช้ในการรักษา กำหนดแนวทางในการพิจารณาแจก ทั้งในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงสนับสนุนให้กับกรมต่างๆ โดยหลักคือจะมี focal point ในแต่ละด้านทำหน้าที่ในการกระจายของให้ลูกข่าย 
และมีระบบสารสนเทศที ่ต้องปรับปรุงให้เป็น real time เพื ่อให้การส่งอุปกรณ์ต่างๆ และยาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เป็นผู้ทำงานในกลุ่มภารกิจสำรวจทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ในการกำหนดชนิดของเครื่องมือแพทย์ 
และยาที่จำเป็นในการป้องกัน บำบัด รักษา โรคติดเชื้อจาก COVID-19 โดยร่วมกันกำหนด spec หาแหล่งซื้อคาด
ประมาณจำนวนที่ต้องใช้ วางแผนในการส่งกำลังบำรุง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน 
๓. ประชุมร่วมกับทีมงานและนายแพทย์ไพจิตร  วราชิต เพื่อกำหนดวางแผนการผลิตยาต้านไวรัส Favipiravir 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถที่จะพ่ึงพาตัวเองด้านยาได้ 
๔. ประชุมร่วมกับคณะทำงานเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อกำหนดแนวทางในการ reuse N95 
และจัดทำการทดสอบต่างๆ เพื่อพิสูจน์แล้ว จึงจัดทำแนวทางการ reuse N95 โดยมีกองแผนงานและวิชาการ ร่วม
ดำเนินการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
๕. เป็นผู้แทนอธิบดีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่าย COVID-19 โดย
คณะทำงานจะมีหน้าที่ในการพิจารณาภาพรวม เพ่ือหาสถานที่, อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอในการรักษา และ
ดูแลในเรื่องห้องปฏิบัติการ วัคซีน ยา รวมถึงพิจารณาข้อมูลการ reuse ที่อุปกรณ์ต่างๆ 
๖. เข้าร่วมประชุมในการทำ reuse PPE กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
สมาคมสิ่งทอ เพ่ือกำหนด spec และวิธีการตรวจให้ได้ PPE ชนิดที่สามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเริ่มจาก surgical 
gown  
๗. ดูแลในเรื่องของการรับของบริจาคที่เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นผู้ประสานงาน จัดการ เพื่อบริหาร
ทรัพยากรเหล่านั้นแต่หน่วยงานต่างๆ 
๘. เข้าร ่วมประชุมเพื ่อกำหนด โครงสร้างพื ้นฐานด้านคุณภาพ ด้านการสาธารณสุข (National Quality 
Infrastructure for Healthcare) เพ่ือให้มีการพัฒนานวตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และงานอื ่นๆที ่สนับสนุน เช่น การสร้าง negative pressure room เพื ่อให้ประเทศไทยมีความมั ่นคงทาง
สาธารณสุข และเพ่ือต่อยอดทางเศรษฐกิจ 
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สรุปผลงานที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่เริ่มจนถึงเดือนเมษายน 2563 

ด้านห้องปฏิบัติการ (ตรวจวิเคราะห์/ผลิต/ทดสอบตัวอย่าง) หน่วยงาน 
1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพและรับรองห้องปฏิบัติการ 
2.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพและรับรองห้องปฏิบัติการภายใต้   
   การรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/ให้การสนับสนุน 
VTM/UTM 
3.หน่วยบริหารจัดการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเครือข่าย   
   เขตสุขภาพท่ี 3  
4.พัฒนาชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม/เตรียมน้ำยาสูตร D  
   (สำหรับใช้กับชุดทดสอบ) 
5.เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเตรียมอาหารเลี้ยงไวรัส VTM 
6.ตรวจหาปริมาณไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี plaque assay เพ่ือศึกษา
ทดลองต่อไป 
7.ทดสอบตัวอย่างแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ/ฆ่าเชื้อพ้ืนผิว 
8.ทดสอบประสิทธิภาพการลดเชื้อของแอลกอฮอล์เจล 60%และ 65% 
9.ผลิตเจลล้างมือ แจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป/แบ่งบรรจุ 
  เอทานอล 75% ให้สมาคมพยาบาลโรคไต 
10.ดำเนินงานการกำหนดอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
สถาบันชีววัตถุ 
 
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สถาบันวิจัยสมุนไพร 
 
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์/
กองแผนงานและวิชาการ 
 

ด้านการวิจัย/นวัตกรรม หน่วยงาน 
1.กำหนดแนวทางในการ reuse N95/PPE 
2.ชุดทดสอบเมทานอล MtTek Test Kit (ส่งมอบให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
3.ทดสอบประสิทธิภาพของผ้าชนิดต่างๆเพ่ือนำมาทำหน้ากากผ้า/การตรวจ
โครงสร้างเส้นใยผ้าและหน้ากากจากหน่วยงานต่างๆ 
4.การทดสอบหน้ากาก N95 reuse 
5.ศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิท-19 จากพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
6.กล่องฉายรังสี UV เพ่ือฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนหน้ากาก N95 
 
7.นวัตกรรมการทำ face shield ให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ 

สำนักยาและวัตถุเสพติด 
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
 
สถาบันชีววัตถุ 
 
สถาบันชีววัตถุ 
สถาบันชีววัตถุ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 
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ด้านการสนับสนุนการวิจัย/นวัตกรรม หน่วยงาน 

1.จัดหาผ้าหลากหลายชนิดเพื่อทำการวิจัยด้านความปลอดภัยของหน้ากากผ้า 
2.สนับสนุนสารมาตรฐาน Andrographolide ของฟ้าทะลายโจรในการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 
3.เตรียมความพร้อมผลิตสารมาตรฐาน Favipiravir และ Remdesivir 
4.ประสานการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพัฒนาชุดตรวจเบื้องต้น กับ วช. 
 

สำนักงานเลขานุการกรม 
 
สำนักยาและวัตถุเสพติด 
 
สำนักยาและวัตถุเสพติด 
กองแผนงานและวิชาการ 

การบริหารทรัพยากร/Logistics หน่วยงาน 
1.กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์และส่งกำลัง
บำรุง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.กำหนดชนิด/spec เครื่องมือแพทย์ ยาที่จำเป็น โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพ ด้านการสาธารณสุข  
3.รับของบริจาคท่ีเป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 

สำนักยาและวัตถุเสพติด 
 
สำนักยาและวัตถุเสพติด 
 
สำนักยาและวัตถุเสพติด 
 

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้/ให้คำปรึกษา หน่วยงาน 
1.วิทยากรและสาธิตการเตรียมเจลล้างมือ/จัดทำข้อเท็จจริงรายละเอียดเรื่อง
การทำเจลฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์/ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาเกี่ยวกับการ
เตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ 
2.จัดกิจกรรมสอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้ามัสลินกับเจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.ตอบคำถามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Social media /โทรศัพท์/อีเมล์ 
4.ข่าว/ข้อมูลเชิงวิชาการประเด็น เอทิลแอลกอฮอล์/การทดสอบแอลกอฮอล์ 
5.โครงการจิตอาสา รวมใจ ต้านภัยโควิด-19 
 
6.ถ่ายทอดวิธีการผลิตเจลล้างมือ 

สถาบันวิจัยสมุนไพร 
 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
 

ด้านกฎหมาย/สัญญา หน่วยงาน 
1.จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุม
ตาม ม.18(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2.ตรวจร่างข้อบันทึกข้องตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่น/ร่างข้อตกลงถ่ายโอนวัสดุ
ให้กับหน่วยงานอื่น/ตรวจร่างการลงนามในสัญญาเพ่ือรับการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา วัคซีนป้องกันโรค  
3.การบริหารสัญญากรณีท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
  2019 
 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
 

สำนักงานเลขานุการกรม 
 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
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ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน 

1.ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2  
 
 
2.ตรวจประเมินการทำงานชุดตรวจ Rapid test 
3.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
   (ควบคุมคุณภาพวัคซีน) 
4.จัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับติดตามผลการเปิดบริการตรวจห้องปฏิบัติการ  
   ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน 1 วัน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข/
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง 
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันชีววัตถุ 
 
กองแผนงานและวิชาการ 

ด้านภารกิจสนับสนุน  
1.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล หน่วยงาน 
1.จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Road show/Big cleaning day/meet the press/
แถลงข่าว เสวนาสื่อมวลชน 
2.ผลิตสื่อเผยแพร่ (ข่าว/Infographic/One page/คลิปวีดิทัศน์/ภาพนิ่ง/วิดีโอ) 
 
3.ติดตามสถานการณ์ข่าว/ข้อมูล ทางสื่อต่างๆเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
4.สัมภาษณ์ระหว่างสื่อมวลชน ผู้บริหาร นักวิชาการ ฯลฯ 
5.รายงานข้อมูลศูนย์ตอบโต้ข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลและศูนย์ตอบโต้ความ
เสี่ยงความรอบรู้ด้านสุขภาพ   

สำนักงานเลขานุการกรม 
 
สำนักงานเลขานุการกรม/ 
กองแผนและวิชาการ 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 
 

2.การเงินและงบประมาณ หน่วยงาน 
1.เร่งรัดการจัดทำแผนงานโครงการ/ปรับแผน เพ่ือจัดสรรงบกลางและติดตาม
ผลการดำเนินงานงบกลาง 
2.จัดทำงบกลางการตรวจ COVID-19 /ประสานงานกับสำนักงบประมาณ 
3.ปรับแผน/ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID–19 
4.โอนเงินงบประมาณ(งบกลาง)ให้กับ สวส. 
5.เบิกจ่ายค่าล่วงเวลา/ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ 
6.ประสานกรมควบคุมโรคในการเบิกค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

กองแผนงานและวิชาการ 
 
กองแผนงานและวิชาการ 
กองแผนงานและวิชาการ 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 

3.การจัดประชุม/จัดทำข้อมูลและเผยแพร่/คำสั่ง หน่วยงาน 
1.จัดประชุมคณะทำงานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ(แล็บ)ตามคำสั่ง 
กสธ.ที่ 432/2563 

กองแผนงานและวิชาการ 
 
กองแผนงานและวิชาการ 
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2.จัดประชุมการกำกับติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ทั้งส่วนกลางและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

3.การจัดประชุม/จัดทำข้อมูลและเผยแพร่/คำสั่ง หน่วยงาน 
3.เข้าร่วมประชุม EOC /การประชุมของกระทรวงสาธารณสุขและบันทึกการ
ประชุมเพ่ือสื่อสารในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4.จัดทำคำสั่งระดับกรม ได้แก่ คำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน/
คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
5.รวบรวมและเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ COVID -19 ระดับกรม 
6.จัดทำหนังสือเรียนปลัดเพ่ือสั่งการ เช่น การขอข้อมูลการตรวจ COVID-19/
การแจ้งแนวทางการ reuse N95 และจัดส่งหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงาน
ต่างๆทั่วประเทศ 
7.การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมในการประชุมออนไลน์ 
 
8.จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ/ด้านกฎหมาย เพ่ือปรึกษาหารือ
เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
9.จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เพ่ือเสนอร่างประกาศกสธ.
เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตาม ม.18 (ฉบับที่ 3) พ.ศ…..ต่อ 
รมต.สธ. 

กองแผนงานและวิชาการ 
 
กองแผนงานและวิชาการ 
 
กองแผนงานและวิชาการ 
กองแผนงานและวิชาการ 
 
 
กองแผนงานและวิชาการ/ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
 
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

4.บุคลากร หน่วยงาน 
1.ขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่ตามมติ ครม.วันที่ 7 เม.ย.63  
2.จัดทำข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 

5.มาตรการระดับกรม หน่วยงาน 
1.จัดทำแผนประคับประคองกิจการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการรองรับ
การระบาดโรคโควิด-19 ในเฟสที่ 3 
2.การปรับแผนกลยุทธ์กรมเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID–19 
3.จัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ เช่น การเหลื่อม
เวลาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานภายในที่พัก  
4.ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น จัดเจลล้างมือ 
การวัดอุณหภูมิให้เจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อ  

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์/
กองแผนงานและวิชาการ 
กองแผนงานและวิชาการ 
สำนักงานเลขานุการกรม 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
 

6.การประสานงานและอำนวยความสะดวก  หน่วยงาน 
1.ประสาน/จัดสรร รับมอบรถยนต์ตู้โตโยต้าเพื่อใช้ในภารกิจของกรม 
2.จัดรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏิบัติการ 
3.จัดหาพัสดุและให้คำปรึกษา ตามหนังสือเวียนคณะกก.วินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม 
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4.เปลี่ยน/แก้ไขอุปกรณ์ส่องสว่างอาคาร/อำนวยความสะดวกระบบ
สาธารณูปโภค  

สำนักงานเลขานุการกรม 

6.การประสานงานและอำนวยความสะดวก  หน่วยงาน 
5.จัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
6.รับมอบ/จัดสรร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสายด่วนฯ กรม
สุขภาพจิต 
8. จัดทำหน้ากากผ้า DMSc ห่วงใยคุณ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
 
สำนักงานเลขานุการกรม 
 
กองแผนงานและวิชาการ 

7.งานต่างประเทศ หน่วยงาน 
1.ประสานงานข้อมูลต่างๆ เช่น ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้า (TBT)/มาตรการทางการค้า/การจัดตั้งระบบศูนย์โควิดของอิสราเอล 
2.แปลเอกสารข้อมูล Infographic ที่เก่ียวข้อง เผยแพร่ไปยังต่างประเทศ  

กองแผนงานและวิชาการ 
 
กองแผนงานและวิชาการ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 63 
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ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินนั้น การประชาสัมพันธ์ 
ถือว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที ่แหล่งข่าวมาจากหลายช่องทาง แหล่งข่าวที ่น่าเชื่อถืออย่างเช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลหลักท่ีสามารถให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงได้  
ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูล ได้แก่  
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Road Show 
➢ จัดกิจกรรมพิเศษรณรงค์สร้างเกราะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
➢ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต  
➢ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ รร.อนุบาลบางใหญ่  
➢ ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโควิด 19 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
➢ จัดกิจกรรม Big cleaning day  ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต  

 

 
การแถลงข่าว  
➢ ร่วมแถลงข่าวประเด็น ความคืบหน้าเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 และผลการศึกษาฤทธิ์ฟ้าทะลายโจรต่อโค

วิด-19 , การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากน้ำลายด้วยวิธี Lamp test และ การถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโควิด-
19 เป็นต้น 
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จัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับติดตามผลการเปิดบริการตรวจห้องปฏิบัติการ ตามนโยบาย 1 จังหวัด  
1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน 1 วัน 

 
จัดทำ Infographic ตัวอย่างเช่น  
➢ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2  
➢ ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  
➢ ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน ด้วยชุดทดสอบรวดเร็ว (IgM/IgG) Rapid Test   
➢ ระยะโรคและวิธีตรวจแล็บโควิด-19  
➢ Social Distancing  
➢ วิธีการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนหน้ากาก 3 วิธี 
➢ ขั้นตอนการทำความสะอาดหน้ากาก N95 เพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ 
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จัดทำคลิปวีดีทัศน์ 

➢ วิธีการทำเจลล้างมือ สูตรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
➢ ไขข้อข้องใจ โควิด-19 ตรวจได้กี่วิธี 
➢ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
➢ อธิบายการตรวจสารพันธุกรรมไวรัส และการตรวจ Rapid Test 
➢ เชื้อโควิด-19 ตรวจยังไง ใครบ้างเป็นกลุ่มที่ต้องตรวจ 
➢ คณะกรรมการพิจารณาชุดตรวจโควิด-19 มาจากไหน 
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การเงินและงบประมาณ 

 แหล่งงบประมาณสำหรับดำเนินงานในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

1. งบกลางการตรวจ COVID-19 

2. งบประมาณเงินบำรุงกรม 

3. งบนโยบายกรม 
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การจัดประชุม 

        สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มีหน่วยงานหรือ
ประเทศใดในโลกที่รู้จักโรคนี้อย่างแท้จริง ข้อมูลความรู้หรือแนวทางการวินิจฉัยรักษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาในทุกวัน ดังนั้นการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายหรือปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจึงมี
ความสำคัญ  ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นได้มีการจัดประชุมภายในเพื่อถ่ายทอดนโยบายระดับ
ผู้บริหารสูงสุดจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปยังผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ ในส่วนการจัดประชุมระดับประเทศนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งคำสั่งจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติด
เช ื ้อโคว ิด -19 เพ ื ่อจ ัดต ั ้ งคณะทำงานภารก ิจด ้านการจ ัดการห ้องปฏ ิบ ัต ิการ (แล ้บ) โดยอธ ิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข การให้บริการและการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และสนับสนุนงานด้านวิชาการต่างๆ ซึ่งนโยบายหรือข้อสั่งการที่ได้จากการประชุมคณะทำงาน
ภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ (แล้บ) ตัวอย่างเช่น 

➢ นโยบาย 1 จังหวัด 1 แล้บ 100 ห้องปฏิบัติการ 
➢ การเชื ่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม DDC COVID ของกรมควบคุมโรคกับ CO-LAB ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
➢ การขอข้อมูลที่เก่ียวข้องในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น จำนวนตัวอย่าง น้ำยาคงคลัง 
➢ การให้บริการและการส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จากสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
➢ การจัดตั้งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 
➢ พิจารณาแนวทางการตรวจ COVID-19 ด้วยตัวอย่าง Saliva 
➢ การทบทวนค่าตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธี RT-PCR 
➢ การทำ Sentinel Surveillance ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100,000 ราย 
➢ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การตรวจติดตามประเมินผล กรณีห้องปฏิบัติการเครือข่ายรายงานผลไม่ตรงกัน 
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การประสานงาน 
 สถานการณ์การแพร ่ระบาดของไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือ โคว ิด -19 ที ่ขยายวงกว ้างไปท ั ่วโลก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการวินิจฉัย รักษาโรค โดยเฉพาะด้านการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการให้ข้อมูลที่จำเป็นในหลายๆด้านแก่ประชาชน เช่น วั คซีน ยา สมุนไพร 
รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของประชาชน โดยการได้มารวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ล้วนต้องอาศัยการ
ประสานงานไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การประสานงานที่ดีช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างราบรื่นและ
รวดเร็ว ทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงนโยบายและ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน 
วัสดุ และ สิ่งของต่างๆในการทำงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงาน ตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์  
ผลงานด้านการประสานงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ประสานงานสัมภาษณ์ ระหว่างสื่อมวลชน ผู้บริหาร นักวิชาการ เสวนาสื่อ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ใน
หัวข้อเรื่อง ฟ้าทลายโจร , เรื่องการตรวจโควิด-19 , ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด-19 ระดับมาตรฐานสากล 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
 

 
ประสานงาน และรายงานข้อมูล ศูนย์ตอบโต้ข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัล 
และ ศูนย์ตอบโต้ความเสี่ยงความรอบรู้ด้านสุขภาพ(โควิด) RRHL กระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นการทดสอบเจลล้างมือปลอมด้วยเบตาดีน ประเด็นวัคซีนจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่ และตอบโต้ข่าวประเด็นตรวจ
โควิดจากน้ำลาย เป็นต้น 
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ประสานข้อมูลรายช่ือห้องปฏิบัติการที่ผ่านรับรองเปิดตรวจ COVID-19 
 รวบรวม ทบทวน ปรับข้อมูลห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ สถานะการเปิดตรวจ รายชื่อเครื่องมือตรวจ 
สถานะของเครื่องมือตรวจ รายชื่อน้ำยาตรวจ ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับติดตามผลการเปิด
บริการตรวจห้องปฏิบัติการ ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน 1 วัน 
 ประสานข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านรับรองเปิดตรวจ COVID-19 ให้กรมควบคุมโรค สำหรับสร้าง
รหัสหน่วยงานในระบบ SAT Code เพื่อรายงานผลการตรวจของผู้สงสัยติดเชื้อ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สำหรับติดตามข้อมูลจำนวนการตรวจในระบบ E-claim เพ่ือประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

 
ประสานการดำเนินงานการกำหนดอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
 ตรวจสอบวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพื ่อกำหนดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์หาสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Real time RT – PCR และนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดย
ผ่านการอนุมัตจิากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือเปิดให้บริการและเรียกเก็บค่าบริการตามมติคณะกรรมการ 
เสนอประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ประสานงานจัดทำคำสั่งระดับกระทรวงและระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  
➢ คำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSC Public Health Emergency 

Operation Center) และเพ่ิมเติม 
➢ คำสั่งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-COV-2 และผู้ตรวจประเมิน

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-COV-2 
➢ คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ด้วยวิธีทางน้ำเหลืองวิทยา 
➢ คำสั่งคณะกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดำเนินการสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
➢ คำสั่งคณะทำงานจัดทำแนวทางและข้อแนะนำภาคปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR 
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บุคลากร 

 ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข นำเสนอต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื ่อง การขอบรรจุข้าราชการเพิ ่มเติมตำแหน่งพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดย
บุคลากรเหล่านี้ล้วนเป็นบุคลากรวิชาชีพ ที่มีทักษะและได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี จากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ในครั้งนี้ ได้เห็นการทุ่มเทเสียสละ และความมุ่งมั่นของบุคลากรสาธารณสุขท่ีเข้าไปต่อสู้รักษาป้องกันอย่าง
สุดความสามารถที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อคนในชาติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นสายอาชีพที่เชี่ยวชาญชำนาญ
เฉพาะทาง ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยคนสายอื่นหรือเครื่องจักรได้  เมื่อผ่านพ้นโควิด-19 นี้ไปได้ ประเทศไทยจะมี
บุคลากรสาธารณสุขที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และศักยภาพในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ใน
อนาคต และที่สำคัญท่ีสุดถือเป็นการสร้างรากฐานความม่ันคงทางการสาธารณสุข ที่พร้อมให้การดูแลสังคมผู้สูงอายุ 
ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อประเทศไทยจะได้มีสังคมผู้สูงอายุที่แข็งแรงมั่นคง ยั่งยืน และ
เป็นประเทศที่มีระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งในลำดับตัน ๆ ของโลก 

  โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 
ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย
อย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เมื่อ
วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ  

การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-ให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพ่ือบรรจุบุคคลข้ารับราชการให้ตรงตามตำแหน่งที่จ้างอยู่เดิมโดยให้บรรจุกลุ่มที่
มี คุณวุฒิคัดเลือกก่อน 

-ให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานราชการ พนังานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวตามจำนวนที่ได้รับการบรจุ 
และปรับการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นการจ้างเฉพาะสายงานสนับสนุนทั่วไปเท่านั้น 

-ให้ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ให้กำหนดตำแหน่งกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

ระยะที่ 2 ให้กำหนดตำแหน่งกลุ่มบุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 ภายในเดือน 

             สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

ระยะที่ 3 ให้กำหนดตำแหน่งกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ COVID-19 ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่   

             รพ.สต หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
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การให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดฯ ได้รับเงินพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลา 7 เดือน 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง อัตราเดือนละ 1,500 บาท 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน อัตราเดือนละ 1,000 บาท 

การจัดสรรโควตาพิเศษเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาด 

-ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติอีกร้อยละ 1 
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมิน 

-ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
รวมทั้งปีไม่กิน 2 ขั้น โดยไม่นับรวมอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ในรอบการประเมิน 

การดำเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-สำรวจบุคลากรทุกประเภทที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 และแจ้งในที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 515 อัตรา ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิชาการสาธารณสุข/เภสัชกร 

กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

-อ.ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความเห็นชอบการกำหนดสายงานเพิ่มเติมในโครงสร้างหน่วยงานของกรมฯ 
จำนวน 515 อัตรา เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติต่อไป 

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งข้อมูลจำนวนเงินแรกบรรจุต่อเดือน (เงินงบประมาณ เงินบำรุง)ให้กระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเสนอสำนักงานงบประมาณต่อไป 

-ตรวจสอบข้อมูลพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
จำนวน 6 สายงาน ให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาต่อไป 

โดยจำแนกข้อมูลเป็น วุฒิคัดเลือก และวุฒิสอบแข่งขัน  
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สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

การจัดทำมาตรการระดับกรมและการอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดังเช่นสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 นั้น องค์กรที่มีความ
จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ย่อมเกิดผลกระทบทั้งต่อองค์กรและผู้รับบริการหรือ
ลูกค้า ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์โรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินชีวิตของ ประชาชน และ
เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวในการดำเนินกิจการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง  และสามารถปรับตัว
เพื่อให้ความช่วยเหลือส่วนรวมได้ด้วยนั้น ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
จัดทำมาตรการระดับกรม เพ่ือให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง มีความเสียหายน้อยลง และมีส่วนร่วม ใน
การช่วยเหลือสังคมในการรับมือกับภัยสุขภาพ 

แผนประคับประคองกิจการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการรองรับการระบาดโรคโควิด-19 ในเฟสที่ 3 

 เพ ื ่อเตร ียมพร ้อมกำล ังคน อ ุปกรณ์ป ้องก ันส ่วนบ ุคคล ช ุดตรวจ ส ำหร ับห ้องปฏ ิบ ัต ิการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ได้ต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐาน และความปลอดภัย 
พร้อมพัฒนา เครือข่ายห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทั่วประเทศ  

กำหนดแนวทางดำเนินการ 4 ด้าน ประกอบด้วย    
1. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ การสำรองและบูรณาการกำลังคน น้ำยาตรวจวิเคราะห์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (PPE)  
2. การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย Covid-19 ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ   
3. การจัดทำระบบสั่งการสื่อสารและประสานงานระหว่างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ  
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4. การดำเนินการของหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ไม่ได้ให้บริการหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
รองรับการระบาดของโรคโควิด-19    
ความครอบคลุมของแผนประกอบด้วยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่ อกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ โดยมีฉากทัศน์ที่ครอบคลุม ปฏิบัติการของหน่วยงานที่สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ การ
ปฏิบัติการต่างๆ ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ การสื่อสาร โดยการ วางแผนควรครอบคลุมความ
เสี่ยงและการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สิน  ธำรงรักษ์บริการและ
ปฏิบัติการแก่ประชาชน และความมั่นใจว่าหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถให้บริการ ปรับเปลี่ยน
และยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
➢ แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 2019 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
-วิเคราะห์ SWOT ประเด็นกลยุทธ์กรม จัดทำแผนและประเมินผลกลยุทธ์กรมในสถานการณ์ COVID-19 
-หน่วยงานภายในปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ในระบบติดตามผลการ
ดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ DOC) พร้อมทั้งทวนสอบความถูกต้อง 
➢ จัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์  

การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิบัติงาน การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) เพ่ือลดความแออัดจากการขนส่งเคลื่อนย้าย รวมทั้งสนับสนุน
ช่องทางในการทำงานที่พัก เช่น การประชุมทางไกลออนไลน์  

➢ การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ได้แก่ การจัดเจลล้างมือประจำทางขึ้น
อาคารและหน้าลิฟท์ และการวัดอุณหภูมิให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการก่อนขึ้นอาคาร 

➢  
การอำนวยความสะดวกต่างๆ  

➢ ประสานการรับมอบรถยนต์ตู้โตโยต้าจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพ่ือใช้ในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับ COVID - 19 ของกรม จำนวน 13 คัน โดยจัดสรรให้ส่วนกลาง (สำนักงานเลขานุการกรม) 2 
คัน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 คัน 

➢ "การจัดรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในภารกิจ COVID - 19 จำนวน 3 
รอบ (รอบเวลา 18.30 น. รอบเวลา 20.00 น. และรอบเวลา 22.00 น.) 

➢ รับมอบ/จัดสรร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 



หน้า 35 จาก 35 
 

  

 



ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  6/๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรจัดโครงสรำ้งของศูนย์บรหิำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 
 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

เพ่ือเป็นกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กรให้เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
แก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ   อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ  ๗  วรรคห้ำ  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ประกอบกับข้อ  ๔  (๓)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษ 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศบค.)  มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยใน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักงำนเลขำธิกำร  มีรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมืองที่นำยกรัฐมนตรี

มอบหมำยเป็นหัวหน้ำส ำนักงำน 
(๒) ส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  มีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นหัวหน้ำส ำนักงำน 
(๓) ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   กรณีโรคติดเชื้อโควิด  19   

มีปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นหัวหน้ำศูนย์ 
(๔) ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนมำตรกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชน  มีปลัดกระทรวงมหำดไทย

เป็นหัวหน้ำศูนย์ 
(๕) ศูนย์ปฏิบัติกำรกระจำยหน้ำกำกและเวชภัณฑ์ส ำหรับประชำชน  มีปลัดกระทรวงมหำดไทย 

เป็นหัวหน้ำศูนย์ 
(๖) ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรควบคุมสินค้ำ  มีปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นหัวหน้ำศูนย์ 
(๗) ศูนย์ปฏิบัติกำรมำตรกำรเดินทำงเข้ำออกประเทศและกำรดูแลคนไทยในต่ำงประเทศ   

มีปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นหัวหน้ำศูนย์   
(๘) ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  และสื่อสังคมออนไลน์  มีปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้ำศูนย์ 
(๙) ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง   มีผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

เป็นหัวหน้ำศูนย์ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๓



(๑๐) ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนข้อมูลมำตรกำรแก้ไขปัญหำจำกโรคติดเชื้อโควิด   19  มีปลัด 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำศูนย์ 

ข้อ ๒ ให้หัวหน้ำส ำนักงำนและหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรตำมข้อ   ๑  มีอ ำนำจก ำหนด
องค์ประกอบของส ำนักงำนและศูนย์ปฏิบัติกำรได้ตำมควำมเหมำะสม  และเมื่อด ำเนินกำรแล้วให้รำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เพื่อทรำบด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควรผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จะปรับปรุงองค์ประกอบ
ของส ำนักงำนหรือศูนย์ปฏิบัติกำรเพ่ือให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ  
มีประสิทธิภำพมำกขึ้นก็ได้ 

ข้อ ๓ ให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรแพทย์  ด้ำนกฎหมำย  ด้ำนธุรกิจ  และด้ำนอื่นได้ตำมที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 27  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๓








































