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ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๓ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2564 “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชา
นั้น ย่อมาจากค�ำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวัน
เพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๓ แต่
ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะ
เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๔ เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งในวัน
พุทธศาสนา คือวันทีม่ กี ารประชุมสังฆสันนิบาตครัง้ ใหญ่ในพุทธ
ศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครัง้
แรก ณ เวฬุวนั วิหาร กรุงราชคฤห์ เพือ่ ให้พระสงฆ์นำ� ไปประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ค�ำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ
“จาตุร” แปลว่า ๔ “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า
ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุม
ด้วยองค์ ๔”
กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้
คือ
๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จ�ำนวน
๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์
โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านีล้ ว้ นเป็น“เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา”
คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้
ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงก�ำลังเสวยมาฆฤกษ์
ส� ำ หรั บ ในประเทศไทยแต่ เ ดิ ม นั้ น ไม่ มี พิ ธี ท างศาสนาในวั น
มาฆบูชา จนมาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้ทรงปรารภ
ถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ว่าเป็นวันที่เกิด
เหตุการณ์ส�ำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
เป็นทีต่ งั้ แห่งความศรัทธาเลือ่ มใสแก่ประชาชนชาวไทย จึงมีพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้จดั การพระราชกุศลมาฆบูชาขึน้
โดยการประกอบพระราชพิธคี ล้ายคลึงกับพิธใี นวันวิสาขบูชา คือ
มีการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ และมีการพระราชทาน “จุด
เทียนตามประทีป” เป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรตั นศาสดารามฯ
และพระอารามหลวงต่าง ๆ ในช่วงแรกพิธี

มาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป
ต่อมาความนิยมจัดพิธีกรรมวันมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่ว
ราชอาณาจักรไทย วันมาฆบูชาได้รบั การประกาศให้เป็นวันหยุด
ราชการในประเทศไทย นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทย
ได้ประกาศให้วนั มาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” อีกด้วย การ
ปฎิบตั ติ นส�ำหรับพุทธศาสนาในวันนีก้ ค็ อื การท�ำบุญตักบาตรใน
ตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปท�ำบุญฟังเทศน์ที่วัด
ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพา
กันน�ำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันท�ำพิธีเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะน�ำว่า
นะโม ๓ จบ จากนัน้ กล่าวค�ำถวายดอกไม้ธปู เทียน ทุกคนว่าตาม
จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วน�ำดอกไม้ ธูปเทียน
ไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี
เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ จึงต้องมีมาตรการใน
การจัดพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับพระภิกษุ
สงฆ์ นักบวช พราหมณ์ บาทหลวง และประชาชน แบบวิถีชีวิต
ใหม่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”
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วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการปกครองจัดโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานโครงการ (วิทยากรวิถีธัญบุรี)
โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม รักษาราชการแทนอธิการวิทยาลัย
การปกครอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

ต่อหน้า ๔
วิทยาลัยการปกครอง

๔
วันที่ 23 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการปกครองจัดกิจกรรม 5 ส
Big Cleaning Day

เพื่อก�ำจัดฝุ่นและเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม รักษาราชการแทนอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง
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ตอน ผลการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ ๓๗
(ASEAN Summit 37)

การประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียน ครัง้ ที่ ๓๗ (ASEAN Summit
37) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมา โดยมีเวียดนามเป็นประธาน การประชุมเกิดขึน้ บน
โลกออนไลน์ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมครั้งนี้
ประเทศสมาชิกมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนงานทั้ง ๓ ด้าน
ของเสาหลักประชาคมอาเซียน คือ ๑. ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ
APSC) ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community หรือASCC) รวมทั้งความ
ร่วมมือหลากหลายมิติกับประเทศคู่เจรจา
สรุปผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ ได้ดังนี้
๑. การลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) หรือ อาเซียน+๖ ระหว่างอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับ จีน ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ในขณะนี้ยังคงไม่มีอินเดียที่
เข้ามาร่วมลงนาม)
ท่ามกลางพายุสงครามการค้าที่ยังคงด�ำเนินต่อไป รวมทั้ง
หลายประเทศทัว่ โลกต่างก็ใช้นโยบายการค้าแบบปกป้องคุม้ กันมาก
ยิง่ ขึน้ อย่างน้อยอาเซียนก็ยงั มีขา่ วดี นัน่ คือ การลงนามข้อตกลงการ
ค้าเสรีของเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในมิติประชากร และ
มิติขนาดเศรษฐกิจ ที่ไทยเป็นผู้ผลักดันอย่างหนักตลอดทั้งปีที่แล้ว
จนสามารถหาข้อสรุปได้ ในนาม RCEP
ความตกลงนี้จะกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้ห่วงโซ่มูลค่า
ในเอเชียเกิดขึ้น โดยผู้ประกอบการได้แต้มต่อ ได้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า และจากงานวิจัยจ�ำนวนมาก การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่มูลค่าเหล่านี้จะท�ำให้เกิดการจ้างงาน และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสองสิ่งที่ไทยต้องการมากที่สุดในขณะนี้ ท่ามกลาง
วิกฤตเศรษฐกิจ
แต่เท่านั้นยังไม่พอ RCEP จะเป็นข้อตกลงแรกที่เป็นข้อตกลง
การค้าสมัยใหม่ ซึ่งมีความครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงที่ไทยและ
หลาย ๆ ประเทศในอาเซียนลงนามและมีผลบังคับใช้ ซึ่งนั่นเท่ากับ
เป็นสนามทดลองให้ไทยและสมาชิกอาเซียนท�ำความคุ้นเคย และมี
โอกาสปรับตัวให้เท่าทันกับรูปแบบการเจรจาการค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ในหลากหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งมาตรฐานใน
เรื่องใหม่ ๆ อีกหลากหลายมิติ
๒. ปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยวิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียนภาย
หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ (Ha Noi Declaration on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision) ผูน้ ำ� อาเซียนเริม่ ต้นกระบวนการให้
ASEAN Coordinating Council (ACC) ไปเริม่ กระบวนการตัง้ HighLevel Task Force (HLTF) เพื่อเริ่มกระบวนการจัดท�ำวิสัยทัศน์
อาเซียน 2040 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลงานของประเทศไทยที่ได้
เป็นผู้ว่าจ้างให้ Economic Research Institute for ASEAN and
East Asia (ERIA) จัดท�ำงานวิจัยในหัวข้อ ASEAN Vision ๒๐๔๐:
Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community ไปแล้ว

ตั้งแต่ช่วงปี ๒๐๑๗-๒๐๑๙ และได้ส่งมอบให้กับประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศไปแล้วเมื่อปี ๒๐๑๙ ในวาระที่ไทยเป็น
ประธานอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก็ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำงานวิจัยดังกล่าวร่วมกับ ERIA
๓. กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
ร่วมกันวางกรอบความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในมิติ
สาธารณสุข และมิตเิ ศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดย
แบ่งความร่วมมือออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ สาธารณสุข ความมั่นคง
ของมนุษย์ การส่งเสริมการค้าและตลาดอาเซียน ดิจิทัล และการ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง บทบาทของอาเซียนในการสร้าง
ความร่วมมือกันเพือ่ บริหาร จัดการ บรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙
ทั้งในมิติผลกระทบทางสาธารณสุข และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือเพื่อผลิต และกระจายวัคซีนที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต รวมทั้งการสร้างแผนรับมือหากมีการระบาดของโรค
ร้ายเกิดขึ้นในอนาคต โดยบทบาทของกองทุน COVID-19 ASEAN
Response Fund จะมีความส�ำคัญอย่างยิง่ โดย ณ ปัจจุบนั กองทุนนี้
มีขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐจากสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
ร่วมกับเงินสมทบพิเศษจากประเทศไทย และสิงคโปร์ อีกประเทศละ
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ และจากจีนอีก ๑ ล้านดอลลาร์กองทุนนี้ได้ถูก
ใช้ไปบ้างแล้วเพือ่ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีการระบาด และในอนาคตเชื่อว่าจะมีความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งในกระบวนการผลิตและกระจายวัคซีนระหว่างประเทศสมาชิก
อีกเรื่องที่ถือเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-๑๙ คือการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าเพือ่ ท�ำให้สนิ ค้าเวชภัณฑ์ ยา เครือ่ งมือแพทย์ และ
อาหาร สามารถเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนระหว่างประเทศสมาชิก
ได้อย่างสะดวก โดยไม่มีอุปสรรค ซึ่งจากรายงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าของรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพใน
การประชุมสุดยอดครั้งนี้ เชื่อว่าน่าจะต้องมีการท�ำ MOU ระหว่าง
ประเทศสมาชิกเพือ่ สร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าในสินค้า
ประมาณ ๑๕๐ รายการสินค้า
๔. ปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยการรับรองแผนงานข้อริเริ่ม
เพือ่ การรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2021-2025) (Ha Noi
Declaration on the Adoption of the Initiative for ASEAN
Integration Work Plan IV (2021-2025))
๕. แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๔
(๒๐๒๑-๒๐๒๔) (Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work
Plan IV (2021-2025))

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.mfa.go.th
		: www.th.wikipedia.org
: www.thestandard.co
		: www.thaigov.go.th
: www.thansettakij.com
อ่านต่อฉบับหน้า
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สะวีวรรณ์ จํารัสไว

ยี่โถ...
ชวนอ่าน

“๑ เดียวในแผ่นดิน” เขียนโดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ส�ำนักพิมพ์ เดียร์ เดียร์

กว่าที่คนไทยจะมีบ้านเมืองเป็นหลักแหล่ง สร้างบ้านแปงเมืองจนมา
เป็นเช่นทุกวันนี้ บรรพบุรุษของเราต้องด่าวดิ้นสิ้นชีวิตไปนับไม่ถ้วน เพื่อ
รักษาถิน่ ฐานบ้านเมืองเอาไว้ พระมหากษัตริยไ์ ทยทุกยุคทุกสมัยได้ทรงน�ำ
ทัพปกปักรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลาน ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ก็เช่นกัน พระมหากษัตริยไ์ ทย ราชวงศ์จกั รีทกุ พระองค์
ทรงปกป้องบ้านเมืองให้พ้นภัยจากอริราชศัตรู สามารถด�ำรงอยู่อย่าง
มีเกียรติศักดิ์ศรี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาตามล�ำดับ ทรงปฏิบัติ
ภารกิจมากมายทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ตอ่ บ้านเมือง ประชาชน
ชาวไทยจึงส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ รัก และภักดีจกั รีวงศ์ทกุ พระองค์
ไม่เสื่อมคาย

“โบราณคดี มิวเซียมสยาม”

จัดพิมพ์โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

มิวเซียมสยาม ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี ที่บรรจุเรื่องราวมากมายในอดีต การขุดค้นทางโบราณคดีเริ่ม
ต้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อสร้างความรู้ด้านโบราณคดีและน�ำมาใช้เป็น
ฐานในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์

“การสร้างทีมงาน” เขียนโดย วิกานดา เกษตรเอี่ยม
จัดพิมพ์ โอเดียนสโตร์

การสร้างทีมงานเล่มนี้ เนื้อหาจะมีความเกี่ยวข้องกับความหมาย
และความส�ำคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับการท�ำงานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม การ
วางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมใหม่
การก�ำจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม รวมทัง้ ปัญหาในการ
สร้างทีมงานและแนวทางในการแก้ปัญหา...นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียม
เหตุการณ์สมมุติ เพื่อความสะดวกและให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
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ไทยชนะ VS หมอชนะ
ต่างกันอย่างไร

ภาพจาก จส.100

หลังจากประเทศไทยได้เกิดการระบาดระลอกใหม่
ของโควิด 19 ท�ำให้ทาง ศบค. ออกมาตรการมากมายในการ
ป้องกัน และสกัดกัน้ ไวรัส เช่น การออกมาตรการควบคุมการ
เข้า-ออกจังหวัด มาตรการควบคุมการรับประทานอาหาร
ในร้าน และปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงขอความร่วมมือ
ประชาชนทุกคนดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทย
ชนะ” และ “หมอชนะ” เอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ในการติดตาม และควบคุมโควิด 19 ซึ่งอาจท�ำให้หลาย
คนเกิดความสงสัยว่าแอปพลิเคชันทั้งสองมีความแตกต่าง
กันอย่างไร เหตุใดจึงต้องใช้งานทั้ง 2 แอปพลิเคชันควบคู่
กันด้วย
ไทยชนะ
ไทยชนะ เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะของประชาชน โดย
มีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ได้
รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเพียงผู้เดียว เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การติดตามข้อมูลและกักโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแอป
พลิเคชันที่หลายคนอาจคุ้นเคยกันดี และง่ายต่อการสแกน
QR Code เช็กอิน โดยมีฟังก์ชันซึ่งเป็นจุดเด่นต่าง ๆ ดังนี้
1. ใช้เพื่อสแกน QR Code เช็กอิน เมื่อเข้าไปใช้
บริการในยังสถานที่ต่าง ๆ
2. การสแกน QR Code จะเป็นการบันทึกสถาน
ที่ ที่เราเดินทางไป
3. ช่วยบันทึกระยะเวลาอยู่ในสถานที่
4. สามารถเช็กอินเป็นกลุ่มได้
5. กดเช็กเอาต์ได้จากแอปพลิเคชันกรณีลืมสแกน
ขากลับ
6. การสแกน QR Code เป็นการลดการสัมผัส
จากการหยิบปากกาจดบันทึก
7. ข้อมูลประวัติการเช็กอินของเรา จะถูกลบ
อัตโนมัติทุก 60 วัน

หมอชนะ
ส่วนแอปพลิเคชัน หมอชนะ เป็นแอปพลิเคชันที่
บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS
และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เพื่อเช็กอิน
ตามสถานที่ต่าง ๆ ท�ำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน
แม่นย�ำ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และ
บุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยมี
ฟังก์ชันดังนี้
1. มีแบบสอบถามช่วยประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้
งานเบื้องต้น
2. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการติดต่อสื่อสาร
กับเครื่องอื่นที่อยู่ใกล้กัน กรณีมีผู้ติดเชื้อที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่
คุณไป แอปฯ จะสามารถเตือนคุณให้เข้าสูก่ ระบวนการตรวจ
หาเชื้อได้ เนื่องจากบางคนอาจจะมีความเสี่ยงจากการพบผู้
ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว
3. เทคโนโลยี Bluetooth พลังงานต�ำ่ สือ่ สารเครือ่ ง
อืน่ ๆ ซึง่ กันและกัน โดยทีต่ า่ งฝ่ายต่างไม่รตู้ วั ตนของอีกฝ่าย
4. ตัวแอปพลิเคชันจะบันทึกประวัตกิ ารเดินทางผ่าน
GPS ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การดูประวัตกิ ารเดินทางในขัน้
ตอนการสอบสวนโรค
5. ส�ำหรับข้อมูลทีบ่ นั ทึกเอาไว้ จะได้รบั การคุม้ ครอง
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ และจะมีการลบออกโดย
อัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลาที่ก�ำหนด
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน ล้วนแล้วแต่เป็น
สิ่งที่มีประโยชน์กับตัวผู้ใช้งาน และสามารถอ�ำนวยความ
สะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการแพร่เชื้อโควิด-19
ได้เป็นอย่างดี และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรจะมีไว้เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันเชื้อร้ายไม่
ให้แพร่กระจาย ให้ประเทศเรากลับมาปลอดภัยได้โดยเร็ว
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แหล่งที่มา WWW COVID-19.kapook.com
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พบ...

สวัสดีทุกท่านครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ระลอกใหม่
ได้กลับมาอีกรอบ ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามค�ำสั่งของรัฐบาล
และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน วิทยาลัยการ
ปกครองในช่วงนี้ยังชะลอการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ผ่อนคลายหรือเข้าสู่ภาวะปกติ
ส�ำหรับเนื้อหาจดหมายข่าววิถีธัญบุรีเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของวันมาฆบูชา ไทยชนะกับหมอชนะต่างกันอย่างไร การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19
และค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการ

สารัตถะ

ิธีก
ว
๐
๑

นายบัณฑูร นริศรางกูร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ารดแู ลผู้สูงอายชุ

ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับ
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าช่วง
วัยอื่น ๆ เนื่องจากภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย
สุขภาพที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจ�ำตัว แนวทางการป้องกันที่ดี
ที่สุดคือการอยู่บ้าน ไม่ไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -19 วิธีการดูแล
ผู้สูงอายุในบ้านช่วงโควิด-19 ให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจแข็งแรงเพื่อฝ่าวิกฤตโค
วิต-19 ไปด้วยกัน
1. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ที่แออัด
เพราะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นพาหะของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 บ้าง ถ้าไม่มีความจ�ำเป็น
ก็ไม่ควรพาผู้สูงอายุออกจากบ้าน แต่ถ้ามี
เหตุจ�ำเป็นที่ต้องออกจากบ้านจริง ๆ ก็ควร
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป เพื่อ
ลดความสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
2. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
สาเหตุที่ท�ำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 มากกว่าวัยอื่นคือภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายลดลง สุขภาพไม่แข็งแรง และมีโรค
ประจ�ำตัว การดูแลผูส้ งู อายุทสี่ ำ� คัญอีกอย่าง
หนึ่งคือ ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
เลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ออก
ก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
3. ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม โดย
ปกติแล้วการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 เกิดจากการได้รับสารคัดหลั่งจาก
การไอการจามที่ ฟุ ้ ง กระจายตามอากาศ

ว่ งโควิด

และเมื่อท่านต้องอยู่บ้านกับผู้สูงอายุ หาก
มีการไอหรือจาม ควรปิดปากทุกครั้งเพื่อ
ไม่ให้สารคัดหลั่งจากตัวเราแพร่กระจายไป
สู่ผู้สูงอายุได้
4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มี
การออกนอกบ้าน เพือ่ ลดความเสีย่ งกับการ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสวมใส่อย่างถูก
วิธีและเลือกหน้ากากที่มีคุณภาพสามารถ
ป้องกันการแพร่เชื้อได้
5. ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า เพราะการ
เอามือสัมผัสที่ใบหน้าโดยที่ไม่ล้างท�ำความ
สะอาดมือก่อน เป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 จากการที่เชื้อไวรัสผ่าน
เข้าไปในร่างกายจากทางเดินหายใจ
6. ท�ำความสะอาดมือบ่อย ๆ ถึงแม้
ว่าท่านจะอยูบ่ า้ นเป็นหลัก ไม่ได้ออกไปทีใ่ ด
การล้างมือบ่อย ๆ ก็สามารถช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
7. ท�ำความสะอาดของใช้ต่าง ๆ
ภายในบ้าน แหล่งสะสมของเชือ้ ไวรัสโควิด19 มักจะอยูต่ ามของใช้ตา่ ง ๆ โดยอายุของ
เชือ้ สามารถอยูไ่ ด้นานสูงสุด 5 วัน ดังนัน้ เรา
ควรท�ำความสะอาดของใช้ต่าง ๆ ในบ้าน
8. ผ่อนคลายความเครียด โดยหา
กิจกรรมที่ท�ำร่วมกันได้ในครอบครัว เพื่อ
ลดความเครียดให้กับผู้สูงอายุในช่วงที่ต้อง
อยู่บ้าน
9. ระวังเรื่องการรับข้อมูลจากสื่อ
แน่นอนว่าการอยู่บ้านนาน ๆ นั้น กิจกรรม
ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจ�ำคือการเปิดทีวีดูข่าว

ติดตามสถานการณ์บา้ นเมืองต่าง ๆ ชึง่ อาจ
ท�ำให้เกิดภาวะความเครียดกับผู้สูงอายุได้
10. การดูแลในช่วงที่ป่วย ถ้าหากผู้
สูงอายุในบ้านของเรามีอาการเจ็บป่วย ไม่
สบาย ขั้นตอนแรกที่ควรดูแลคือ แยกผู้สูง
อายุออกจากผูอ้ นื่ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการ
มีโรคแทรกซ้อน และรีบพาท่านไปพบแพทย์
แหล่งทีม่ า:www.docareprotect.com
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