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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที ่  3  ฉบับที ่  434  วนัศุกร์ที ่  20  เมษำยน  พ.ศ.   2561   รำคำ   15   บำท

                                      ภาคเหนือ
วนัที ่ 20  เม.ย. มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60  ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบำงพืน้ที่

อุณหภูมติ�ำ่สุด 21 - 25 องศำเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส     

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
 มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 10 - 20  ของพืน้ที ่  ตลอดช่วง

 อุณหภูมติ�ำ่สุด 21 - 25 องศำเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส   

 ลมตะวนัออก ควำมเร็ว 15 - 30  กม. /ชม. ทะเลมคีลืน่สูง 1 เมตร   

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพืน้ที ่ตลอดช่วง

ลมตะวนัออก ควำมเร็ว 15 - 30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�ำ่สุด 21 - 25  องศำเซลเซียส สูงสุด 31 - 34 องศำเซลเซียส

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่ 20  เม.ย. มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง  และลูกเห็บตกบำงพืน้ที่

อุณหภูมติ�ำ่สุด 22  - 24 องศำเซลเซียส สูงสุด 30 - 36 องศำเซลเซียส

                             ภาคกลาง
วนัที ่ 20  เม.ย.  มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบำงพืน้ที่

อุณหภูมติ�ำ่สุด 23 -25 องศำเซสเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่  20  เม.ย.  มฝีนฟ้ำคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

กบัมลีมกระโชกแรง ลมตะวนัออก  ควำมเร็ว 10 - 30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�ำ่สุด 23 - 25 องศำเซลเซียส สูงสุด 32 - 35 องศำเซลเซียส

การเขา้มารักษาโรคและการผอ่นคลายร่างกายและจิตใจ

 นางกลุณี กล่าววา่ ปัจจุบนัเทรนดก์ารดูแลสุขภาพและ

ความงามยงัคงเป็นกระแสที�นิยมและยงัมีหลายประเทศที�กาํลงัเขา้

สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ รวมทั�งประเทศไทยที�ปัจจุบนัมีมากกวา่ 10 ลา้น

คน ซึ�งปัจจยัเหล่านี�ลว้นเป็นส่วนสาํคญัที�ผลกัดนัใหธุ้รกิจร้านขาย

ยา เวชภณัฑแ์ละเครื�องมือแพทยเ์ติบโตตามไปดว้ย และยงัไดรั้บ

ผลจากนโยบายของรัฐบาลที�ส่งเสริมให้ร้านขายยาเขา้สู่โครงการ       

ร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื�อจาํหน่ายยาใหก้บัผูมี้รายไดน้อ้ย กเ็ป็น

เหตุใหมี้การจดทะเบียนร้านขายยาเพิ�มขึ�น  ล่าสุดพบวา่มีร้านขาย

ยาที�สมคัรเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแลว้จาํนวน 726 แห่งทั�ว

ประเทศ

 “นอกจากธุรกิจร้านขายยา เวชภณัฑแ์ละเครื�องมือทางการ

แพทยเ์ป็นดาวรุ่งแลว้ ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพอื�น   เช่น สปา

กิจการดูแลผูสู้งอาย ุบริการเสริมความงาม และเครื�องสาํอาง ยงัจะได้

รับประโยชนจ์ากการเป็นเมดิคลั ฮบัของไทยตามไปดว้ย”.

 นางกลุณี อิศดิศยั อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้    กล่าว

วา่ กรมไดว้เิคราะห์ขอ้มูลการจดทะเบียนธุรกิจของธุรกิจร้านขายยา 

เวชภณัฑแ์ละเครื�องมือแพทย ์ ช่วง 3 ปีที�ผา่นมา     (58-60) พบวา่มี

การจดทะเบียนจดัตงันิติบุคคลเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง จากเติบโตแบบ

กา้วกระโดด โดยในปี 58 ตั�งใหม่ 702 ราย ปี 59 ตั�งใหม่ 761 ราย เพิ�ม 

8.4% และปี 60 ตั�งใหม่ 1,171 ราย เพิ�มขึ�น 53.88% และปี 61 ช่วง       

2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) มีร้านตั�งใหม่ 175 ราย เพิ�ม  23.24% และเมื�อ

รวมธุรกิจในกลุ่มนี�ทั�งหมด มีจาํนวนนิติบุคคลคงอยู ่8,690 ราย มีราย

ไดร้วมกวา่ 5.9 แสนลา้นบาท

 ทั�งนี�  การเติบโตของธุรกิจร้านขายยา เวชภณัฑแ์ละเครื�อง

มือแพทย ์ เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที�มียทุธศาสตร์การพฒันา

ประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางสุขภาพนานาชาติ   (เมดิคลั ฮบั) ซึ� ง

ไทยมีความโดดเด่นด้านธุรกิจบริการสุขภาพและมีชื�อเสียงใน

ระดบัโลก ประกอบกบัพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติได้

เปลี�ยนแปลงรูปแบบไปสู่การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพมากขึ�น     ทั�งดา้น

 นายวชิยั โภชนกิจ รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ เปิดเผยวา่

ขณะนี�  กระทรวงพาณิชยมี์นโยบายที�จะส่งเสริมใหร้้านยาเขา้ร่วม

โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื�อใหผู้มี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐไดใ้ช้

วงเงินในบตัรสาํหรับซื�อยาแกป้วด แกไ้ข ้ และยาต่าง ๆ ที�จาํหน่าย

ภายในร้านตามแผน 1 อาํเภอ 1 ร้านขายยา เพื�อลดค่าครองชีพใหแ้ก่

ผูมี้รายไดน้อ้ย นอกเหนือจากการดูแลดา้นการซื�อสินคา้ที�จาํเป็นต่อ

การครองชีพ การลดภาระในการซื�อก๊าซหุงตม้ การลดภาระค่าใชจ่้าย

ในการโดยสารรถเมล ์รถไฟ เป็นตน้

 “ทั�วประเทศมีประมาณ 878 อาํเภอ ทางกระทรวงพาณิชย์

จะเร่งใหมี้การเขา้ไปติดตั�งเครื�องรับชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์     (อี

ดีซี) ใหค้รบจากปัจจุบนัที�มีร้านขายยาเขา้ร่วมโครงการแลว้ กวา่ 700 

ร้านยา โดยเป้าหมายตอ้งมีร้านขายยาอยา่งนอ้ย 1 อาํเภอ 1 ร้าน เพราะ

ถือวา่ยามีความสาํคญัต่อประชาชนมาก โดยปัจจุบนัพบวา่มีร้านขาย

ยาเพิ�มขึ�นมาก แสดงวา่ตอ้งกาารในการซื�อขายของประชาชนใน

ภาพรวมมีสูงมาก”

 นายภุชงค ์โนดไธสง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยวา่ จากการคาดการณ์วา่ประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ในปี 2564 นั�น ทาง สสช.ไดว้เิคราะห์จากฐานขอ้มูล

จาํนวนประชากรของประเทศไทยปี 2560 ที�ผา่นมา ซึ� งพบวา่มีจาํนวนประชากรทั�งสิ�น 67.6 ลา้นคน เป็นชาย 33 ลา้นคน หญิง 34.6 ลา้นคน และมีประชากรอาย ุ60 ปี ขึ�นไปจาํนวน 11.3  ลา้นคน หรือ 16.7%  ของ

จาํนวนประชากรทั�งหมด วยัทาํงานอาย ุ15-59 ปี จาํนวน 44.60 ลา้นคน วยัเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 15 ปี จาํนวน 11.60 ลา้นคน โดยวยัผูสู้งอายยุงัคงทาํงานอยูร่าว 3.9 ลา้นคน เพื�อหารายไดเ้สริมและเลี�ยงครอบครัว เพราะ

ผูสู้งอายบุางคนไม่มีคนดูแล

 ทั�งนี�  สสช.ไดป้ระเมินวา่ ในปี 2564 จะมีประชากรอาย ุ60 ปีขึ�นไป สดัส่วนสูงถึง 20% และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรอาย ุ60 ปีขึ�นไปสูงถึง 28% ทั�งในปัจจุบนัสดัส่วนวยัทาํงานดงักล่าว

ยงัสามารถดูแลผูสู้งอายไุด ้ 1 ต่อ 4 คน แต่ในปี 2574 สดัส่วนการดูแลผูสู้งอายจุะเฉลี�ยที� 1:1 เพราะฉะนั�นรัฐกต็อ้งวางแผนในการดูแลวยัผูสู้งอายแุละวยัทาํงานรวมถึงวนัเดก็ ที�ปัจจุบนัวยัเดก็มีสดัส่วนลดลง 

เนื�องจากมีการคุมกาํเนิดโดยแต่ละครอบครัวเนน้มีลกูคนเดียว ส่วนการออมเงินจะเริ�มมีการออมในช่วงอาย ุ50-59 ปี ซึ� งถือวา่ผดิหลกัการออมขณะที�อายรุะหวา่ง 25-40 ปี ที�เป็นวยัที�ตอ้งออมเงินกลบัเป็นวยัที�ใช้

เงินจบัจ่ายเก่งที�สุด ฉะนั�นตอ้งเร่งรณรงคใ์หว้ยัทาํงานมีการออมเงินเพิ�มขึ�น เพื�อเกบ็เงินไวใ้ชใ้นวยัผูสู้งอายุ

 “สิ�งที�ภาครัฐจะตอ้งเร่งดาํเนินการเพื�อใหป้ระเทศไทยกา้วสู่สงัคมสูงอายอุยา่งมีความสุข ไดแ้ก่ การรณรงคใ์หมี้การออมเพื�อชาติในกลุ่มอาย ุ25-40 ปี การสนบัสนุนใหมี้บุตรเพื�อเพิ�มจาํนวนประชากร

วนัเดก็ การดูแลสุขภาพและที�อยูอ่าศยัของผูสู้งอาย ุเช่น หอ้งนํ�า ตอ้งเป็นแบบชกัโครก มีราวเกาะเพื�อมิใหล้ม้ เป็นตน้ การส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม เพื�อใหผู้สู้งอายใุชชี้วติอยา่งมีความสุข และการสร้างอาชีพ

เสริมใหมี้รายไดเ้พิ�ม เพื�อใหผู้สู้งอายใุชชี้วติอยา่งมีความสุข สุขภาพแขง็แรง”.

        “พาณิชย”์ส่งเสริมร้านขายยาร่วมโครงการธงฟ้า

      ช่วยลดค่าครองชีพใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ย

   ปี 2564 ไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  3 เม.ย.61 )                       

      สิทธิพเิศษส�ำหรับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีรั่ฐวสิำหกจิ 
    รับส่วนลดในกำรซ้ือบัตรโดยสำรสำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิคและคำเธ่ย์ ดรำกอน

           ในเส้นทำงฮ่องกง  สิงคโปร์, เกำหลใีต้, ไต้หวนั, อเมริกำและแคนำดำ 

                           จองได้ทำง WWW.cathaypacific.com/th 

   

  *ส่งส�ำเนำบัตรข้ำรำชกำรมำทีอ่เีมล์  th_online@cathaypacific.com เพือ่รับโค้ตส่วนลด  

สอบถำมรำยละเอยีดได้ทำง

  www.facebook.com/cathaypacificTH 

โทร 027873366 (เปิดท�ำกำรจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 8.00-17.30 น. หยุดวนัเสำร์-อำทติย์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

*( 7 วนัลง  5 เม.ย. 61 )                       

( ลง  20  เม.ย. 61 )                       

( ลง  20  เม.ย. 61 )                       

( ลง  20  เม.ย. 61 )                       

( ลง  20  เม.ย. 61 )                       

( ลง  20  เม.ย. 61 )                       
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( 2 วนัลง  4 เม.ย.61 )                       

( 2 วนัลง  4 เม.ย.61 )                       

( 7  วนั ลง  2 เม.ย.  61 )                       

( 7  วนั ลง  2 เม.ย.  61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

( 2 วนัลง  26 ม.ีค.  61 )                       

( 2 วนัลง  26 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       

*( 7 วนัลง  22 ม.ีค.  61 )                       


