W

RLD

HE A LT H D AY

๒๔ มถินุายน ๒๕๖๒

»‚·Õè 20 ©ºÑº·Õè 184 »ÃÐ¨íÒà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2563
http://www.iadopa.org ISSN 1906-4020

๒

วันอนามัยโลก

(World Health Day)
องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดประชุมสมัชชาองค์การ
อนามัยโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491
และในการประชุมครั้งนั้นได้ก�ำหนดให้วันที่ 7 เมษายน ของ
ทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก” เพื่อรณรงค์ให้ประเทศสมาชิก
ประชาชนและสั ง คมตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสุ ข ภาพ
องค์การอนามัยโลกยังยืนหยัดในวิสัยทัศน์ของการก่อตั้ง
องค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของทุกคน (Health for all)
รณรงค์ให้ประชาชนทุกคน ทุกชุมชน ทุกพืน้ ทีม่ สี ทิ ธิเท่าเทียม
กันในการที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) โดยตั้งเป้าว่าในปี 2566
ประชาชนทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนจะได้รับบริการ
ด้านสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและยัง่ ยืน จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 ทีผ่ า่ นมา เมือ่ วัน
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้
มีการประกาศตั้งชื่อโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
อย่างเป็นทางการว่า ‘COVID-19’ (โควิด-19) เพื่อหลีกเลี่ยง
ความสับสนหรือการตีตราคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ชื่อ COVID-19 มาจากค�ำศัพท์ ‘Corona’ ‘Virus’ ‘Disease’ และปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่รายงานของอนามัย
โลกระบุพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรก สืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดย
มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนเท่าไหร่ ดังนั้น ในวัน
ที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้
โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Global Pandemic)
ตามที่ Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อ�ำนวยการ
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า “เราได้ทำ� การประเมินแล้ว
ว่า COVID-19 สามารถจัดเป็นโรคระบาด (Pandemic)”
นอกจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้ว

องค์การอนามัยโลกยังมีรายงานที่น่าสนใจอีกรายงานหนึ่ง
คือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานระบุว่าในอีก
สองทศวรรษข้างหน้าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งในโลกจะเพิม่ ขึน้
60% โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต�่ำถึงปานกลาง ตัวเลข
ผูป้ ว่ ยมะเร็งอาจจะสูงขึน้ ถึง 81% หนึง่ ในสาเหตุทที่ ำ� ให้มกี าร
เสียชีวิตในประเทศที่ยากจนสูงกว่าประเทศที่ร�่ำรวยเกิดขึ้น
จากความแตกต่างของสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงปัจจัยความ
เสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีรายได้ต�่ำมี
แนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเนื่องจากการติดเชื้อ
เช่น มะเร็งปากมดลูกทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส HPV สูงกว่าประเทศ
ร�ำ่ รวย หรือ งานวิจยั ขององค์การสากลเพือ่ การวิจยั โรคมะเร็ง
พบว่าในประเทศร�่ำรวย เช่น สหรัฐอเมริกา มีอัตราการสูบ
บุหรี่ที่ลดลง แต่ในประเทศที่มีรายได้ต�่ำ อัตราการสูบบุหรี่ไม่
ได้ลดลงแต่อย่างใด ซึง่ ส่งผลต่ออัตราผูเ้ สียชีวติ จากมะเร็งปอด
เนื่องจากการสูบบุหรี่ที่แตกต่างกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
อัตราการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งก็คอื การเข้าถึงทรัพยากร โดย
ในรายงานยกตัวอย่างว่าทรัพยากรทางสาธารณสุขทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
จ�ำกัดในประเทศยากจนส่วนมากถูกใช้ไปตามสถานการณ์ เช่น
การจัดการกับโรคติดเชื้อมากกว่าจะน�ำมาใช้เพื่อการป้องกัน
วิเคราะห์ การตรวจ และการคัดกรองโรคมะเร็งมากขึน้ ดร.อัง
เดร อิลบาวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการจัดการโรคไม่
ติดต่อขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า “ไม่วา่ จะเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ในระดับใดการตรวจคัดกรองมะเร็งล่วงหน้า คือ
มาตรการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
ต่อสู้กับโรคมะเร็ง...”
ที่มา : https://th.wikipedia.org/
https://themomentum.co/ancer-cases-torise-by-81-in-poorer-countries-who/
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

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

วันที่ 6 มีนาคม 2563
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้
แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุ่นที่ 248 โดย
มีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าว
รายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2563
นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

เป็ น ประธานเปิ ด โครงการปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอ�ำเภอ) โดย
มีนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่่าว
รายงาน และมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๔

๔
วันที่ 17 มีนาคม 2563

วิทยาลัยการปกครองจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

เพื่อด�ำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครอง โดย
ร่วมกันท�ำความสะอาดสถานที่ราชการเพื่อก�ำจัดฝุ่นและเชื้อ
ไวรัสต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) โดย
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้น�ำ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมกันท�ำความสะอาดสถานทีร่ าชการโดยได้รบั ความ
ร่วมมือจากเทศบาลต�ำบลธัญบุรีและภาคเอกชนในการฉีดพ่น
น�้ำท�ำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ตามอาคารของ
วิทยาลัยการปกครอง

มาบรรยายพิเศษให้กบั นักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุน่ ที่ 249
ในหัวข้อวิชา “ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของ
แผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ จิตส�ำนึกของการเป็นข้าราชการที่
มีคุณธรรม” โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2563
นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเชิญผู้แทนจาก สำ�นัก/กอง ต่าง ๆ ของกรมการปกครอง ร่วมกัน
พิจารณาหลักสูตรปลัดอำ�เภองานความมั่นคงและหลักสูตรปลัดอำ�เภองานปกครอง
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วิทยาลัยการปกครอง

๗

ยี่โถ...

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

ชวนอ่าน
“คุณค่าคน คุณค่างาน”

เขียนโดย จิรประภา อัครบวร
ส�ำนักพิมพ์ เต๋า (๒๐๐๐)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตนั้น ต่าง
ตั้งอยู่บนการพัฒนาผลงานขององค์การสุขภาพดี องค์การ
สมรรถนะสูงและองค์การนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนานี้ จะ
บรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์หรือคนใน
องค์การที่ท้าทายผู้บริหารองค์การว่า สามารถน�ำคุณค่าที่
มีอยู่ของคนเหล่านี้ ท�ำให้เกิดผลงานในปัจจุบันหรืออนาคต
ได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเพื่อนร่วมทางที่บอกให้รู้ว่า
คนทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� ในการบริหารผลงานนัน้ ต้องเข้าใจเรือ่ งผล
การปฏิบัติงานและศักยภาพอย่างถ่องแท้

“ฝันให้ใหญ่ ไปให้สุด”

เขียนโดย นภัทร
จัดพิมพ์ ทัช พับลิเคชั่นส

วิถีทางสู่ความส�ำเร็จนั้น ไม่มีขาย ไม่มีอะไรที่จะ
บอกได้ว่า เป็นสูตรส�ำเร็จ และซื้อหากันโดยใช้เงินตราไม่ได้
เดินไปเซเว่น ซือ้ ความส�ำเร็จใส่กระป๋องคงไม่มวี างขาย หาก
แต่เสน่หข์ องความส�ำเร็จ คือ มันสามารถเกิดขึน้ กับเราทุก ๆ
คนได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินซือ้ แต่เราต้องยินดีทจี่ ะจ่ายเพือ่ ให้ได้
มันมาครอบครองและจ่ายด้วยคืนและวันแห่งความมุ่งมั่น
ทุ่มเท จ่ายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและพร้อมฟันฝ่าทุก ๆ
อุปสรรค

“เก่งศัพท์จนี เล่มเดียวเอาอยู่”
เขียนโดย หวงเหล่าซือ
ส�ำนักพิมพ์ บิสคิต

ปัจจุบันภาษาจีนมีบทบาทส�ำคัญในการติดต่อ
สื่อสารเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นภาษาที่สอง
รองจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารอีกด้วย ดังนั้นการ
เรียนรู้ภาษาจีนจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ค�ำ
ศัพท์ภาษาจีนเล่มนี้ได้น�ำเอาค�ำภาษาจีนที่พบที่ได้ยินบ่อย
ๆ มาเสนอให้ท�ำความคุ้นเคย สามารถใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ไปเรียน ไปเที่ยว ท่องศัพท์จีนเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่
วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ
กรมการปกครองสรุปผลการจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนโครงการส�ำคัญ
Kick – off
10 Flagships for DOPA Excellence 2020

กรมการปกครองสรุปผลการจัดกิจกรรมวัน Kick
– off การขับเคลื่อนโครงการส�ำคัญของกรมการปกครอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (10 Flagships for DOPA
Excellence 2020) เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายทิศทางทีช่ ดั เจนให้
กับบุคลากรฝ่ายปกครองทุกระดับ โดยลงพื้นที่ด�ำเนินการ ณ
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘
มกราคม ๒๕๖๓ โดยในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนาคม
จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรม
การปกครองได้ Kick-off การขับเคลื่อนโครงการส�ำคัญ ณ
อ�ำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และได้มีการถ่ายทอดผ่าน
ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(DOPA VCS) พร้อมกันทัว่ ประเทศ ในการขับเคลือ่ นโครงการ
ส�ำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships for DOPA
Excellence 2020) เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการ
ท�ำงานของฝ่ายปกครอง ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดย
เน้นการขับเคลื่อนใน “ระดับอ�ำเภอและหมู่บ้าน” เพื่อให้
เกิดผลโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นการส่งมอบงานตามภารกิจหน้าทีข่ องกรมการปกครองให้

พบ...บรรณาธิการ

แก่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ จ�ำนวน 67 ล้านคน และ
ตอกย�ำ้ บทบาทหน้าทีข่ องฝ่ายปกครองในทุกระดับ คือ “ท�ำให้
ประชาชน ทุกข์นอ้ ยลง สุขมากขึน้ ” โดยน้อมน�ำปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในการ “บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข” มาปฏิบัติ โดยโครงการส�ำคัญมี ดังต่อไปนี้
๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๒) การขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ ๓) ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติ ๔) ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ “อ�ำเภอด�ำรงธรรม” ๕) แผ่น
ดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) “หมู่บ้าน อยู่เย็น”
๖) สัญชาติและสถานะบุคคล ๗) ศูนย์ราชการสะดวก GECC
(Government Easy Contact Center) “อ�ำเภอสะดวก” ๘)
อ�ำเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด ๙) อ�ำเภอมั่นคง และ
๑๐) อ�ำเภอคุณธรรม

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ทุกท่านครับ ฉบับนี้ได้น�ำ
เสนอเรื่องราวของวันอนามัยโลกและการจัดกิจกรรมวัน Kick – off เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการส�ำคัญของกรมการปกครอง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(10 Flagships for DOPA Excellence 2020) โดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดี
กรมการปกครอง ได้กาํ หนดเป้าหมายทิศทางทีช่ ดั เจนและเน้นย�ำ้ บทบาทหน้าที่
ให้กับบุคลากรฝ่ายปกครอง คือ “ท�ำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
สำ�หรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ในขณะนี้ วิทยาลัยการปกครองได้มีประกาศมาตรการป้องกัน
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่ง
การของอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้น ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ คอยติดตาม
และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) กันด้วยครับ สำ�หรับการศึกษาอบรมในช่วงนี้ต้องเลื่อน
ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยแปลง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

