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(World Water Day)

น�้ำ เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อ
ระบบนิ เวศและสิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด บน
โลก โดยเฉพาะมนุ ษ ย์ ใช้ ป ระโยชน์
จากน�้ำในการอุปโภคบริโภคเพื่อหล่อ
เลี้ยงชีวิต รวมถึงใช้ในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาประเทศ แต่ ใ น
ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
จ�ำนวนประชากรและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ โลก ท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
ต้อ งการใช้ น�้ ำ มากขึ้นในทุก ภาคส่วน
ประกอบกับโลกก�ำลังเผชิญกับปัญหา
ภาวะโลกร้อนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวัฏจักร
ของน�้ำบนโลก ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาและ
วิกฤติความมั่นคงด้านน�้ำ โดยเฉพาะ
ปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ สะอาดของ
ประชากรทั่วโลก
ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติ
ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน�้ำ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อ
ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้ำ
ขึน้ ได้ในอนาคต ดังนัน้ ในปี ค.ศ.1992
สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน�้ำ
โลก หรือ World Water Day เพือ่ ระลึก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของน�้ ำ ซึ่ ง เป็ น ความ
ต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก
ชนิดบนโลก อีกทัง้ ยังเป็นการกระตุน้ ให้

เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติใน
เรื่องของการอนุรักษ์น�้ำและการพัฒนา
แหล่งน�้ำ
สหประชาชาติเรียกร้องให้การ
เข้าถึงน�้ำสะอาดเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พืน้ ฐาน และเสนอให้ประเทศต่างๆ ร่วม
กันท�ำให้ประชาชนทั่วโลกมีน�้ำสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงภายในปี ค.ศ. 2030
หรืออีก 10 ปีจากนี้ อย่างไรก็ตาม ดู
เหมือนว่ายังมีคนจ�ำนวนมากขาดแคลน
น�้ำสะอาด หน่วยงาน UNICEF และ
องค์การอนามัยโลกเคยท�ำส�ำรวจและ
พบว่าประชากร 780 ล้านคนทั่วโลก
ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขา
ได้มีน�้ำสะอาดใช้ โรบิน ฟิสเชอร์ จาก
หน่วยงาน WaterAid America ตั้ง
ค� ำ ถามที่ ใ ห้ ค นทั่ ว ไปจิ น ตนาการถึ ง
ความยากล�ำบากจากการเดินทางหลาย
กิโลเมตรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน�้ำสะอาด
และห้ อ งสุ ข าที่ ป ลอดภั ย ในแต่ ล ะวั น
ขณะเดียวกัน เจสัน บรูคส์ ที่ปรึกษา
องค์กร ADRA International ระบุว่า
น�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญ และหากไม่มีน�้ำเราไม่
สามารถด�ำรงชีวติ ตามปกติได้ เขากล่าว
ว่า การเข้าไม่ถึงแหล่งน�้ำสะอาดเป็น
อุปสรรคที่ส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสุขอนามัย องค์กรของ
เขาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ขุดบ่อเก็บน�้ำ

วิทยาลัยการปกครอง

และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ ปั ๊ ม น�้ ำ สะอาดมา
ให้คนที่อยู่ในถิ่นกันดารใช้ ทูตสหภาพ
แอฟริกาประจ�ำสหรัฐฯ ดร. ชิโฮมโบรี
กัว กล่าวว่า เด็กหญิงจ�ำนวนมากขาด
โอกาสทางการศึกษาเพราะต้องช่วย
ทางบ้านท�ำงาน ซึ่งในบรรดางานเหล่า
นั้นประกอบด้วยการเดินทางไปน�ำน�้ำ
สะอาดมายังครัวเรือน ขณะเดียวกัน ลิน
ซีย์ เดนนี แห่งโครงการ Global Water
2020 ระบุว่าน�้ำเกี่ยวโยงกับการดูแล
สุขภาพโดยตรง กล่าวคือถ้าโรงพยาบาล
ขาดน�้ำการท�ำความสะอาดเครื่องมือ
และการรักษาสุขอนามัยจะไม่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ นัน่ ยังไม่รวมถึงการดืม่ น�ำ้ เพือ่
รับประทานยา ผูเ้ ชีย่ วชาญกล่าวว่า การ
สร้างระบบพืน้ ฐานส�ำหรับการเข้าถึงน�ำ้
สะอาดเป็นการลงทุนที่คุ้ม
เนื่องในวันน�้ำโลกปีนี้ หากพวก
เราทุกคนช่วยกันรณรงค์อนุรกั ษ์นำ�้ โดย
การใช้ ท รั พ ยากรน�้ ำ อย่ า งเหมาะสม
และรู้คุณค่า เช่น การประหยัดน�้ำ การ
หมุนเวียนน�้ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดมลพิษในแหล่งน�้ำ ก็จะ
ท�ำให้เรามีทรัพยากรน�้ำไว้ใช้ได้อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
ที่มา : https://www.voathai.com
: https://th.wikipedia.org
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ตอน การประชุมผู้นำ�กรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑
(1st Mekong-ROK Summit)

ความร่วมมือลุม่ น�ำ้ โขงกับสาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นผลสืบเนือ่ งจากการประชุมผูน้ ำ�
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๓ ณ
กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซึ่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี ได้ เ สนอให้ มี ก าร
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน�้ำโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยสมาชิก ๖
ประเทศ คือ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์
ไทย เวียตนาม และสาธารณรัฐเกาหลี มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม มิ ต รภาพและ
ความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความส�ำคัญ่
กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือลุม่ น�ำ้ โขงกับสาธารณรัฐ
เกาหลีมีการประชุม ๒ ระดับ คือ การ
ประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ละการประชุ ม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ก�ำหนดจัดปีละ ๑
ครั้ง โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีจะจัด
ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และกลับไป
จัดที่สาธารณรัฐเกาหลีทุก 3 ปี ส่วนการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสจะจัดทุกปีที่
ประเทศสมาชิกเรียงตามล�ำดับอักษร
ความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงมีการพัฒนา
เรื่อยมาและทวีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น ใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่ ไทยเป็นประธานอาเซียน
ได้ ร ่ ว มการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นสาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓
(2019 ASEAN-ROK Commemorative
Summit) และการประชุมผูน้ ำ� กรอบความ
ร่วมมือลุม่ น�ำ้ โขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่
๑ (1st Mekong-ROK Summit) ระหว่าง
วันที่ ๒๔ –- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ
นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
กรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขง
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นความร่วมมือระดับ
อนุภมู ภิ าคทีม่ กี ลไกการท�ำงานทีเ่ ป็นระบบ
และมีพลวัตมากที่สุดกรอบหนึ่ง ผลการ
ประชุมครัง้ นี้ ประเทศสมาชิกลุม่ น�ำ้ โขงได้
ร่วมกันรับรองปฏิญญาแม่นำ�้ โขง-แม่นำ�้ ฮัน

ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์และแผนการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นระบบระหว่างนโยบายมุง่ ใต้ใหม่ (New
Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลี
และแผนแม่บท ACMECS ของประเทศลุม่
น�้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ได้เสนอ 3 ประเด็นส�ำคัญ หรือ
3P ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สามเสาหลั ก ของ
นโยบายมุ่งใต้ใหม่
ประเด็นแรก ในเรือ่ งของประชาชน
(People) สนับสนุนความร่วมมือด้าน
การศึกษา สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้เพิม่
ขึน้ ร้อยละ ๒๐ ทุกปี หรือเพิม่ ขึน้ อีกเท่าตัว
ในระยะ ๕ ปี รวมถึงการด�ำเนินโครงการ
ปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ
การศึกษา ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะฉลองครบ
รอบ ๑๐ ปี ของความร่วมมือ ตลอดจน
นายกรัฐมนตรีย�้ำถึงการดูแลประชาชนใน
ช่วงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประเด็นที่สอง เรื่องความเจริญ
รุ่งเรือง (Prosperity) นายกรัฐมนตรี
เชื่อว่าความเชื่อมโยงในทุกมิติเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
เข้ า สู ่ ห ่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การน� ำ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต พลเอก
ประยุทธ์ เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนความ
รู้และประสบการณ์จากสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านดิจิทัลแก่
ประเทศลุ่มน�้ำโขง เพื่อความสามารถใน
การเข้าสูต่ ลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดย
สภาธุรกิจฯ จะเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้
ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ประเด็ น ที่ ส าม เรื่ อ งสั น ติ ภ าพ
(Peace) ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทกี่ ระทบ
ต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
ได้แก่ ปัญหาสิง่ แวดล้อม การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรนํ้า
วิทยาลัยการปกครอง

และปัญหาภัยพิบัติ พลเอกประยุทธ์
เสนอให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยของ
สาธารณรัฐเกาหลีในการพยากรณ์สภาวะ
น�้ำท่วมและภัยแล้งในระยะยาวเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ พร้อมทั้งช่วย
กันรักษาป่าอาเซียน ปลูกป่าอาเซียน และ
ร่วมกันบริหารจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสภาวะอากาศโลก
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ความมั่ น คงยั่ ง ยื น
ตลอดไป
ในโอกาสนี้ ได้เน้นย�้ำถึงการให้ความ
ส�ำคัญต่อการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ
และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค โดย
ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามข้ อ มติ ข องคณะ
มนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ
และพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ บ นคาบสมุ ท ร
เกาหลี ซึ่งในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้
อวยพรให้ กั บ เวี ย ตนามและสาธารณรั ฐ
เกาหลี ที่ จ ะเป็ น ประธานร่ ว มกั น ในการ
ประชุมปีหน้า
เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.mfa.go.th
: www.aseanthai.net
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”

วันที่ 20 มกราคม 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ัใหญ่
บ้าน รุ่นที่ 39/2563 โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่าย
ปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ปกครอง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายบรรจบ
จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕
วันที่ 27 มกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�ำเภอ
รุน่ ที่ 248 และหลักสูตรเสมียนตราอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้
แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอ�ำเภองานส�ำนักงาน
อ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหลักสูตรก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 39/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร
ส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรเสมียนตราอำ�เภอ ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง

๗
วิทยาลัยการปกครองเปิดให้บริการ

หนังสือออนไลน์ E-book โดยรวบรวม
หนังสือและความรู้ด้านต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้ผสู้ นใจ
ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้หรือน�ำไปใช้
ประโยชน์ โดยสามารถเข้าไปหาอ่าน
ได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยการปกครอง
หรือเข้าไปที่ link ได้โดยตรงที่ http://
www.iadopa.org/E-Book/e-book.
html หรือสแกน QR Code

ยี่โถ...

ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“สร้างคน สร้างผลงาน”

“กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ภาระงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น
คือความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมองค์การ
เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้หรือเป็นความพยายาม
ดึ ง เอาความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลให้ นำ � เสนอ
ออกมาเป็นผลงานขององค์การ ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียน
รู้ การพัฒนาเพื่อให้บุคลากรสามารถทำ�งานได้ตาม
เป้าหมายที่องค์การต้องการและยังคงดำ�รงชีวิตส่วน
ตัวได้อย่างมีความสุข นั่นคือ ความสำ�เร็จของงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้วยปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรม
ทางออนไลน์นับวันจะเพิ่มมากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานทาง
กฎหมายเพื่อรองรับการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ธุรกรรมทางออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในการสร้างความเชื่อ
มั่นและความน่าเชื่อถือให้กับทุกภาคส่วน จึงได้มีการรวบรวม
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะมีส่วน
ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

เขียนโดย จิรประภา อัครบวร
สำ�นักพิมพ์ เต๋า (๒๐๐๐)

รวบรวมโดย สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วิทยาลัยการปกครอง

๘
สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ทุกท่านครับ ฉบับนี้ได้นำ�เสนอเรื่อง
ราวของวันนํ้าโลก หรือ World Water Day เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันรณรงค์
อนุรักษ์นํ้า โดยการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างเหมาะสม และรู้คุณค่า รวมถึงการป้องกันการ
เกิดมลพิษในแหล่งนํ้า เพื่อให้เรามีทรัพยากรนํ้าไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้
ยังมีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและวิธีป้องกัน
สำ�หรับการศึกษาอบรมในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 มีการศึกษาอรมหลักสูตร
ปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๔๙ นอกจากนี้ยังได้้เตรียมความพร้อมในการศึกษาอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และหลักสูตรปลัดอำ�เภองานศูนย์ดำ�รงธรรม
อำ�เภอ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ตามแผนการฝึกอบรม
ครับ โปรดติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยการปกครองต่อไปฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

โคโรนาไวรัส

พบ...บรรณาธิการ

สารัตถะ
โคโรนาไวรัส ติดต่อทางไหนได้บ้าง

โคโรนาไวรัส สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” โดย
สามาถติดต่อได้หลายทาง เช่น การสัมผัสน�้ำมูก น�้ำลาย
เสมหะของผู้ป่วย นอกจากนั้นเชื้อไวรัสโคโรนา ยังสามารถเข้า
สู่ร่างกายได้หลายช่องทาง เช่น เยื่อบุทางเดินหายใจ ตา จมูก
ปาก แม้แต่อากาศโดยรอบถ้าที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาลอยอยู่ อาจ
เกิดจากการที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา เราก็สามารถติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโดยผ่านทางการหายใจได้เช่นกัน แต่โอกาสจะน้อย
กว่าการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น�้ำมูก น�้ำลาย) โดยตรง
โคโรนาไวรัส อาการเป็นอย่างไร

เนื่องจากธรรมชาติของเชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว
โคโรนาไวรัสคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการ แม้จะเป็นเชื้อตัวเดียวกัน แต่ความรุนแรงในการก่อโรคของ
และวิธีป้องกันเป็นอย่างไร
แต่ละคนจะแตกต่างกันไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทัง้ ด้านพันธุกรรม
โคโรนาไวรัสคืออะไร
ภูมิต้านทาน สุขภาพ อายุ และประวัติการฉีดวัคซีนของแต่ละ
โคโรนาไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่ คน โดยผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ จะมี
เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชือ้ รวมไปถึงโรคปอดอักเสบ อาการทางเดินหายใจ มีนำ�้ มูกไหล ไอ เจ็บคอ ไปจนถึงมีอาการ
รุนแรง พบได้ทงั้ ในสัตว์และในคน โดยโคโรนาไวรัสมีหลายสาย คล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว
พันธุ์ ซึง่ สายพันธุท์ เี่ คยระบาดรุนแรงก็ได้แก่ ไวรัสซาร์ส (SARSโคโรนาไวรัส ป้องกันอย่างไร
CoV) ที่เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 และไวรัสเมอร์ส
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่าน สวมหน้ากาก
(MERS-CoV) ในปี 2012 ซึ่ง โคโรนาไวรัส ที่ก�ำลังระบาดอยู่ อนามัยเสมอเมือ่ ต้องออกไปยังทีส่ าธารณะ หรือต้องติดต่อกับผู้
ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุใ์ หม่ หรืออาจเรียกได้วา่ เป็นไวรัสโคโรนา ที่มีอาการป่วย ไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก ไม่ใช้ของส่วนตัว
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งคาดกันว่าแม้จะมีความรุนแรงไม่เท่า ร่วมกับผูอ้ นื่ หมัน่ ล้างมือให้สะอาด และไม่นำ� มือมาสัมผัสทีต่ า
สายพันธุ์ก่อน ๆ แต่ก็มีสิทธิที่เชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมี จมูก และปากหากไม่จำ� เป็น พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการ
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดย
ไข้ ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน
โคโรนาไวรัสทีก่ ำ� ลังระบาดอยูน่ ี้ มีศนู ย์กลางการระบาดทีเ่ มือง
แหล่งข้อมูล:https://www.frant.co.th
อูฮ่ นั่ ประเทศจีน ซึง่ ตอนนีก้ี็ ม็ กี ารระบาดไปยังเมืองต่าง ๆ ของ
ประเทศจีน รวมทั้งต่างประเทศด้วย

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

