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13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

        ความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ   เริ่มจากการที่คณะ
กรรมการอ�านวยการวนัอนามยัโลกของกระทรวงสาธารณสขุ 
ได้มีมติให้ใช้ ค�าขวัญเป็นภาษาไทย ว่า “ ให้ความรัก พิทักษ์
อนามยั ผูสู้งวยัอายยุนื “ ในขณะท่ีองค์การอนามัยโลกก�าหนด
ค�าขวัญภาษาอังกฤษว่า “Add life to years” ในปี พ.ศ.
2525 ซึ่งถือว่าเป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่ง
ทางองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เและได้ให้ความ
หมายของค�าว่า “ ผู้สูงอายุ “ ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคล
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้
พิจารณาประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ 
ด้านมนุษยธรรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา 
       ส่วนประเทศไทยในสมัยรัฐบาล พล.เอกเปรม ติณสูลา
นนท์ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของผูส้งูอาย ุเพราะเหน็ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่าจะท�าอย่างไร จึงจะให้ลูกหลานได้
กลับมารวมตัวกันในวันส�าคัญเช่นนี้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ.2525 อนุมตัใิห้วันท่ี 13 เมษายน 
ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์ 
หรอืปีใหม่ไทยแล้ว ยงัถอืเป็นเสมอืนวนัรวมญาต ิซ่ึงรัฐบาลเอง
ก็มองเห็นความส�าคัญ และความสอดคล้องกัน จึงได้ก�าหนด
ให้วันสงกรานต์นี้เป็นวันผู้สูงอายุด้วย และได้เลือก “ดอก
ล�าดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ส่วนที่เลือกดอกล�าดวน 
นั้น เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ล�าต้นมีอายุยืน มีใบ
เขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็ง
ไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรม ความดีงาม
ไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป  
       ผู้สูงอายุแม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น “ไม้ใกล้
ฝั่ง” แต่ “ผู้สูงอายุ” ทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติ
บ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่างน้อยๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มี
พระคุณของครอบครวัทีไ่ม่ควรจะละเลย ยงันบัเป็นประชากร
ท่ีมสีดัส่วนมาก ทัว่โลกจงึพากนัรณรงค์ให้เหน็ความส�าคัญของ
ผู้สูงอายุ ด้วยการก�าหนด “วันผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อเป็นเคร่ือง

เตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมามองและเอาใจใส่ผู้
สูงอายุที่เป็นคนใกล้ตัว
การที่วันผู ้สูงอายุถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวัน
สงกรานต์ ท�าให้ลูกหลานที่จากบ้านไปนานๆ เพื่อท�างาน ก็
จะกลับมารวมกันอีกครั้ง และเมื่อมาอยู่พร้อมหน้ากันก็จะมี
กิจกรรมร่วมกัน ท้ังท�าบุญตักบาตร โดยในตอนเช้าหลายๆ
บ้าน ก็จะพาผู้สูงอายุไปวัด ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารและ
ปัจจัย รับน�้าพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ก็มีพิธีรดน�้าด�าหัวขอ
พรผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ ที่จัดงานวันผู้สูงอายุ
ก็จะจัดให้เป็นพิธีการขึ้น มีการมาร่วมกัน รดน�้า ด�าหัว ขอ
พรผู้หลักผู้ใหญ่ 
       จากการคาดการณ์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 
ระบวุ่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายโุดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ได้ร่วมกันด�าเนินงานเพ่ือคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ ดูแล
ทั้งด้านสุขอนามัยและสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ที่มา : https://www.myhora.com
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 ตอน  อาเซยีนกับจนี
    ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มต้นขึ้น
เมื่อนายนายเฉียน ฉีเซิน (Qian Qichen) 
รัฐมนตรีต่างประเทศจีน เข้าร่วมพิธีเปิด
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
คร้ังที่ ๒๔ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ 
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในฐานะแขกของ
รัฐบาลมาเลเซีย ต่อมา จีนได้รับสถานะคู่
เจรจาอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียนเมื่อปี 
๒๕๓๙ และ ยกสถานะขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยมีการฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วน เชิง
ยุทธศาสตร์ อาเซียน-จีน เมื่อปี ๒๕๕๖ ใน
ช่วงที่ไทยท�าหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสาน
งานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และครบ
รอบ ๒๕ ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
ในปี ๒๕๕๙
    ปัจจุบัน อาเซียนและจีนมีความร่วม
มือครอบคลุม ๑๒  สาขาหลัก ได้แก่ (๑) 
การเกษตร (๒) เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือ ICT (๓) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์    (๔) การพัฒนาลุ่ม
แม่น้ าโขง (๕) การลงทุน (๖) พลังงาน (๗) 
การขนส่ง (๘) วัฒนธรรม (๙) สาธารณสุข 
(๑๐) การท่องเทีย่ว (๑๑) สิง่แวดล้อม และ 
(๑๒) อตุสาหกรรม ซึง่จีนเป็นผูผ้ลกัดันเพือ่
ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของจีนใน
ด้านอุตสาหกรรมเพือ่สนบัสนนุ การพัฒนา
ประเทศของอาเซียน  
       กลไกด�าเนินความสมัพนัธ์อาเซียน-จนี
มหีลายระดบั   ได้แก่  (๑) การประชมุสดุยอด 
ผู้น�าอาเซียน-จีน (ASEAN-China Sum-
mit) ในช่วงเดยีวกนักบัการประชมุสดุยอด
อาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี    (๒) การ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน 
(ASEAN Post Ministerial Conference 
Session with China)    (๓) การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (ASEAN-
China Senior Officials’ Consultation)     

(๔) กลไกส่งเสริมความร่วมมือในประเด็น
ทะเลจีนใต้ในระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสและ
คณะท�างาน (SOM และ JWG on DOC) 
และ (๕) กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี 
๙ กลไก และระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ๑๑ 
กลไก
     ความร่วมมอื อาเซยีน-จนี
ความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คง
จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนที่
ภาคยานวุตัสินธสิญัญามติรภาพและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) 
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-
จีน ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ที่
บาหลี    รัฐบาลของจีนภายใต้การน�าของ
ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ให้ความส�าคัญต่อ
การพัฒนาความสัมพันธ์กับอาเซียนโดย
ยึดหลัก ๓ ประการ ได้แก่  (๑) การพัฒนา
ความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ความส�าคัญ
กับอาเซียนในล�าดับต้นของการด�าเนิน

นโยบายการต่างประเทศของจนี    (๒) การ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
ระหว่างอาเซียนกับจีนให้รอบด้านและลึก
ซึ้งมากยิ่งขึ้น (๓) การแก้ไขข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้กบัประเทศสมาชิกอาเซยีน บาง
ประเทศผ่านการเจรจาหารือที่เป็นมิตรต่อ
กันผ่านการพูดคุยที่เสมอภาค และมีความ
ร่วมมอืท่ีเอือ้ประโยชน์ซึง่กนั และกนั    ต่อ
ปัญหาข้อพพิาทในทะเลจนีใต้ อาเซยีน-จนี
มีกลไก ASEAN-China Joint Working 
Group on the Implementation of 
the Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea (JWG 
on DOC) และ ASEAN-China Senior 
Officials’ Meeting on the Imple-
mentation of the Declaration on 
the Conduct of Parties in the South 
China Sea (SOM on DOC) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและเสริมสร้าง ความไว้เนื้อ
เชื่อใจเพื่อยับยั้งมิให้ความขัดแย้งขยายตัว
และสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อ
การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ทั้งนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญา
ว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ใน
ทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ และเร่งรัดการเจรจาจัดท�า
ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code 
of Conduct: COC)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เรียบเรียงโดย   :   นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก        :   www.mfa.go.th

                       :   www.thaigov.go.th
                    :   www.th.wikipedia.org

มองอาเซียน

๓๖๐ องศา

อ่านต่อฉบับหน้า
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           ต่อหน้า ๕วิทยาลัยการปกครอง

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้เดินทางมาพบปะเยีย่มเยยีนนกัศกึษาหลกัสตูรอบรมบคุลากรผู้รับผิด
ชอบงานศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ รุน่ที ่1/2562  ณ โรงเรียนนายอ�าเภอ 
และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4 โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ 
ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่  กล่าวรายงาน   และมีนายอลงกรณ์ 
แอคะรจัน์ อธกิารวิทยาลยัการปกครอง พร้อมด้วยผูบ้ริหารของกรมการ
ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ 
วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิทยาลัยการปกครอง

       วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง 
เป็นประธานในพธิเีปิดการศกึษาอบรมหลกัสตูรอบรมบคุลากรผู้รับผิด
ชอบงานศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ รุน่ท่ี 1/2562 โดยมนีายจริะวฒัน์ กฤษ
สินชัย หัวหน้าส�านักอธิการ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครองร่วมในพิธี ณ โรงเรียนนายอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     
         

         วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

หม่อมหลวงปนดัดา ดิศกุล ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�านายก
รัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ได้มาบรรยาย
พิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1” โดย
มีนายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวิทยาลยัการปกครอง ให้การต้อนรับ
และร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 4 อาคารส�านัก
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     
     
     

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่
จบการศึกษาอบรมหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ด�ารง
ธรรมอ�าเภอ รุ่นที่ 1/2562 โดยมี ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง
ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
       



๖

วิทยาลัยการปกครอง



 

๗

วิทยาลัยการปกครอง

 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

 

“เทคนิคเก่งพูดขั้นเทพ!” 
เขียนโดย Emma  Sargent

 และ Tim  Fearon  
ส�านักพิมพ์บิสคิต 

 ถ้าการพูดท�าให้คุณกังวล...หนังสือเล่มนี้ 
มีเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับการพูดในสถาน
การณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ เพียงเรียนรู้สุดยอดเทคนิค 
“เก่งพูด” ที่ท�าตามง่ายและใช้ได้จริง  เหมาะส�าหรับผู้
ที่ต้องการให้การพูดของคุณราบรื่นและประสบความ
ส�าเร็จ !  เพราะหนังสือเล่มนี้ คือ สุดยอดวิธีพูด  ที่ท�าให้  
ทุกคนรับฟังและคล้อยตามมัดใจผู้ฟัง ในทุกถานการณ์... 

“ป.วิ.อาญา (กระบวนการก่อนชั้น
ศาล) ฉบับ LawDD”
เรียบเรียงโดย กฤษณ์  ฤทธิธรรม 
จัดพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทริปเปิ้ล บี 
เพรส  
 หนังสือเล่มนี้ น�าแนวคิดการจัดการความรู้ เพื่อ
น�าเสนอองค์ความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือที่เรียกว่าการด�าเนินคดีอาญา   ซึ่งมีเนื้อหาที่ซับ
ซ้อนให้ง่ายต่อการเข้าใจและจดจ�าโดยอาศัยการสื่อความ
ด้วยภาพ   จึงนับเป็นอีกพัฒนาการที่จะช่วยการศึกษา
กฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้สนใจ
ศึกษากฎหมาย

 



 

วิทยาลัยการปกครอง

๘

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 

 

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ

สารัตถะ หน้า ๘

      สวัสดีครับ...ท่านผู้อ่าน..จดหมายข่าววิถีธัญบุรี  
ในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่หลาย ๆ ท่านเดินทางกลับบ้าน
ในต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์   การจราจรคับคั่งจึง
จ�าเป็นต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้รถใช้ถนนมากยิง่ข้ึน   ที่
ส�าคญัจะต้องปฏบิติัตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด    โดยเฉพาะ
อย่างยิง่  การด่ืมไม่ขบั และการพกัผ่อนให้เพยีงพอ   ขออวยพร
ให้ทุกท่านเดินทาง ไป-กลับ ในช่วงนี้แคล้วคลาด  ปลอดภัย 
ทุก ๆ ท่านครับ...
    เผลอแพร็บเดียว...เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓  ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว  ในการจัดการศึกษาอบรม   วิทยาลัยการ
ปกครองได้ด�าเนินการไปแล้วเกินกว่าครี่ง   ในช่วงเวลาที่เหลือ
ก็จะมี...หลักสูตรนายอ�าเภอ   หลักสูตรปลัดอ�าเภอ   หลักสูตร
สบืสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง   หลกัสตูรเก่ียวกับงาน
ทะเบียน และหลักสูตรก�านันผู้ใหญ่บ้านที่ยังอบรมไม่ครบ  ซึ่ง
ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากจดหมายข่าวนี้
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 ....เข้าฤดูร้อนอย่างเต็มท่ีแล้วครับ   ในช่วงเดือนเมษายนนี้
อากาศทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้น  มีเคล็ดไม่ลับในการดูแล
สุขภาพหน้าร้อนนี้  คือ
   ดื่มน�้าสะอาดให้มากขึ้นกว่าปกติเพื่อทดแทนเหงื่อที่เสียไป 
อากาศร้อนและร่างกายท่ีขาดน�า้จะท�าให้เกิดอาการอ่อนเพลยี
ได้ง่าย 
   ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน�้าหวานหรือน�้าอัดลม เพราะยิ่งดื่มก็
จะยิ่งท�าให้กระหายน�้ามากขึ้น
   หลีกเลี่ยงการดื่มน�้าเย็นจัดที่จะส่งผลต่อเนื่องให้ระบบการ
เผาผลาญอาหารในร่างกายท�าได้ไม่ดี
      เน้นรบัประทานอาหารท่ีปรงุสุกและปรงุใหม่ อากาศร้อน ๆ
เช้ือแบคทีเรียท่ีอาจปะปนมากับอาหารจะยิ่งเจริญเติบโตได้ดี  
โดยเฉพาะอาหารท่ีมีกะทิเป็นส่วนประกอบยิ่งต้องระวัง รวม
ทั้งน�้าแข็งท่ีผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีท่ีไม่สะอาดยิ่งเป็นแหล่ง
เพาะเชื้อแบคทีเรียอย่างดี ซึ่งน่ากลัวส�าหรับผู้บริโภคมาก
   เลือกสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งเบาสบายที่ไม่เก็บกักหรือน�าความ
ร้อน ในขณะเดียวกันเมื่อต้องออกไปกลางแจ้งท่ีต้องพบเจอ
แสงแดดควรทาครีมกันแดดเสมอและทาซ�้าทุก ๒ ชั่วโมงเพื่อ
ป้องกนัรงัสยีวู ีหากสวมหมวกหรอืกางร่มเพือ่ป้องกนัแสงแดด
ได้ด้วยจะยิ่งดีมาก
    หากเป็นไปได้ควรงดท�างานหนักกลางแจ้งที่ต้องเจอกับ
แดดจัด อากาศร้อนจะท�าให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น อาจมี
ผลท�าให้เป็นลมแดดและถึงขั้นเสียชีวิตได้
   ไม่ควรนอนหลับโดยปล่อยให้ร่างกายสัมผัสกับความเย็น
จากเครื่องปรับอากาศโดยตรงเป็นเวลานาน ๆ หรือจ่อพัดลม
เข้าหาตัวตลอดทั้งคืน 
    ที่ส�าคัญเหนือกว่าอะไรทั้งหมดก็คือควรนอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย เพราะ
ร่างกายที่ขาดการพักผ่อนย่อมอ่อนแอ เมื่อต้องพบเจอกับ
สภาพอากาศที่ร้อนจัดก็จะยิ่งเจ็บป่วยได้ง่ายตามไปด้วย
แถมท้ายว่า อากาศร้อนจัดอาจมีผลให้มีอารมณ์หงุดหงิดได้
ง่ายขึ้น ในระยะนี้จึงควรดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไป
พร้อมกัน

พบ...บรรณาธิการ


