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๒๕ พฤศจิกายน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ขึน้ ตรงกับกระทรวงกลาโหม แต่กองเสือป่าขึน้ ตรงต่อพระองค์

ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึง่ ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศ
ชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและ
ลูกเสือ ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานก�ำเนิดกิจการ
ลูกเสือไทยขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวรรคต ทางการจึงก�ำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุก
ปี เป็นวันวชิราวุธหรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิด
พระเกียรติและร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น
ทัง้ นีภ้ ายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืด
ช่วงตี ๑ ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันสวรรคต

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ กองเสือป่าได้ถือกําเนิดขึ้น
อย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นสมาชิกเสือป่าหมายเลข ๑ และทรงดํารงตําแหน่งนาย
กองใหญ่ และสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งอีก ๑๖ คน ซึ่งทั้งหมดเป็น
ข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์ กองเสือป่ายังได้เปิดรับสมัคร
สมาชิกเพิม่ เติม จนมีสมาชิกเสือป่าทัง้ สิน้ ๑๔๑ คน ต่อมาในวัน
ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ มีพระราชพิธถี อื น�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยา
ของสมาชิกเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาของทหาร
ที่มีการอ่านโองการแช่งน�้ำ และให้สมาชิกกล่าวคําปฏิญาณ
ว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะเชื่อฟังคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรม
ราชาธิบายเรื่องเสือป่าว่า มีลักษณะคล้ายทหารรักษาดินแดน
ของอังกฤษ (Territory Army) มีหน้าที่สนับสนุนการท�ำงาน
ของทหารโดยเฉพาะในยามศึกสงคราม ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีอาสา
สมัครคอยป้องกันประเทศในขณะทีท่ หารออกไปรบ แต่ตา่ งกัน
ทีร่ ปู แบบการปกครองด้วยกองทหารรักษาดินแดนของอังกฤษ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน จัดพระราชพิธีถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาครั้งที่ ๒
(กระทําเหมือนในครั้งแรก) โดยมีสมาชิกเสือป่าเพิ่มขึ้นมาเป็น
๒ กองร้อย ซึง่ ก่อนทีจ่ ะเริม่ พิธี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้เสือป่าทีม่ ยี ศนายหมูข่ นึ้ ไปร่วมถ่ายรูป
กับพระองค์ พระราชพิธถี ือน�้ำพิพัฒน์สัตยาทั้ง ๒ ครั้ง สะท้อน
ให้เห็นว่าทรงให้ความสําคัญแก่กองเสือป่าเป็นอย่างมาก
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๓
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ

พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ แ ห่ ง แรกของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕
ประดิษฐาน ณ สวนลุมพินีซึ่งเป็นบริเวณที่ดินส่วนพระองค์
ที่พระราชทานไว้เป็นสมบัติของประชาชน เพื่อจัดงานสยาม
รัฐพิพิธภัณฑ์แสดงสินค้าไทยแก่ชาวโลกเป็นครั้งแรก เพื่อ
บ�ำรุงเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมของประเทศ (แต่มิทันได้
จัดก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน) และทรงตั้งพระราชหฤทัยว่า
เมื่อเสร็จงานแล้ว จะพระราชทานเป็นสวนสาธารณะพักผ่อน
หย่อนใจแห่งแรกในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในวันคล้ายวันสวรรคต
ของทุกปี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
หรือผู้แทนพระองค์จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางพวง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพ มาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ณ สวนลุมพินแี ห่งนี้ ใน
และทรงบ� ำ เพ็ ญพระราชกรณี ย กิ จ ในหลายสาขา ทั้ ง ด้ า น วันนั้นมีหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า
การเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข ประชาชนจ�ำนวนมากไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
การต่างประเทศ และที่ส�ำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและ
อักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรอง
ไว้นบั พันเรือ่ ง กระทัง่ ทรงได้รบั การถวายพระราชสมัญญาเมือ่
เสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระองค์
ที่มา : https://www.m-culture.go.th,
เป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ใ นพระราชวงศ์ จั ก รี พ ระองค์ แรกที่
: https://www.silpa-mag.com
ไม่มีวัดประจ�ำรัชกาล แต่ได้ทรงมีการการสถาปนาโรงเรียน
มหาดเล็ ก หลวงหรื อ วชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บัน ขึ้ น แทน
ด้วยทรงพระราชด�ำริวา่ พระอารามนัน้ มีมากแล้ว และการสร้าง
อารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบ�ำรุงการศึกษาของเยาวชนของ
ชาติ จึงทรงพระราชด�ำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทน
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘) เป็นพระมหา
กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๖ ในราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ
เมือ่ วันเสาร์ เดือนยี่ ขึน้ ๒ ค�ำ่ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์
ที่ ๒๓ ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช ๒๔๕๓ และเสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ รวมพระชนมายุ ๔๕
พรรษา เสด็จด�ำรงราชสมบัติรวม ๑๕ ปี
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”
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วันที่ 4 ตุลาคม 2564

นายอ�ำนาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานมอบถุงยังชีพ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ณ อาคารส�ำนัก
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 29 กันยายน 2564

นายอ�ำนาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองที่ครบเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่รับราชการมาครบ 20 ปี
ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 กันยายน 2564

วิทยาลัยการปกครองได้ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย และกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในเวลา
08.00 น. เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจ
ให้อนุชนได้ร�ำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซ่งึ แผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทัง้ ชาติให้เป็นหนึ่ง
หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมใิ จในความเป็นชาติไทย ณ บริเวณเสาธงชาติ หน้าหอพระสีหภูมบิ าลฯ
วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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การฟื้นฟูเศรษฐกิจของอาเซียน
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ในปี ๒๕๖๕ ประเทศกัมพูชา จะ
ท�ำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนต่อจาก
ประเทศบรูไน ซึ่งประธานอาเซียนนี้
จะมีความส�ำคัญในการน�ำพาอาเซียน
ก้ า วไปข้ า งหน้ า ในสถานการณ์ ที่
โควิด-๑๙ ยังคงอยู่และส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งสถานการณ์
ทางการเมืองของเมียนมาร์ การฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นจะเป็ น ไปใน
ทิศทางใด

นายดวงอาทิตย์ นิธอิ ทุ ยั รองอธิบดี
กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ
กล่าวว่า กรมได้รับมอบหมายจากนาย
บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ให้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการ
ประชุ ม คณะท� ำ งานระดั บ สู ง ว่ า ด้ ว ย
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(HLTF-EI) ครัง้ ที่ ๔๐ ผ่านระบบประชุม
ทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัด
กระทรวงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
เพื่ อ หารื อ แนวทางการรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-๑๙

ต่อหน้า 6
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๖
ความร่ ว มมื อ ของประเทศสมาชิ ก
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค การ
ทบทวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕
การจัดท�ำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๒๕ การจัดท�ำยุทธศาสตร์
ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติ
อุ ต สาหกรรม ครั้ ง ที่ ๔ (4IR) และ
ประเด็ น ที่ อ าเซี ย นจะผลั ก ดั น ในปี
๒๕๖๕ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียน
ของกัมพูชา ก่อนเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า ไฮไลท์
ของการประชุ ม คื อ การได้ ข ้ อ สรุ ป
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือ
กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔
(4IR) ตามข้อเสนอของไทยในคราวท�ำ
หน้าที่เป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒
ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า วเน้ น การพั ฒ นาและ
ยกระดับอาเซียนไปสู่ความเป็นดิจิทัล
โดยที่ประชุมจะเสนอแผนดังกล่าวให้
ผู้น�ำอาเซียนเห็นชอบในเดือนตุลาคมนี้
ที่ประชุมย�้ำความส�ำคัญของการฟื้นฟู
เศรษฐกิจด้วยการใช้ดิจิทัล

การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น MSMEs
และการฟื้นฟู การท่องเที่ยว นอกจาก
นี้ ที่ประชุมได้ประเมินผลการด�ำเนิน
งานของคณะท�ำงานในสาขาต่าง ๆ ตาม
แผนงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ (AEC Blueprint 2025)
ซึ่งด�ำเนินการมาได้ครึ่งทาง พบว่ามี
ความก้าวหน้าแต่จะต้องปรับปรุงการ
ท�ำงานในระยะต่อไปให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการหารือเพื่อ
เตรี ย มจั ด ท� ำ วิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย นภาย
หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ด้วย ขณะที่ไทย
ได้เน้นย�้ำความส�ำคัญของการบังคับใช้
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) ตามที่ตกลงกันไว้ คือ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งขยาย
การค้าและการลงทุนในภูมิภาค
กั ม พู ช าซึ่ ง จะท� ำ หน้ า ที่ ป ระธาน
อาเซียนปี ๒๕๖๕ ได้แจ้งให้ทราบอย่าง
ไม่เป็นทางการถึงประเด็นทีจ่ ะให้ความ
ส�ำคัญในปีหน้า

วิทยาลัยการปกครอง

เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการ
ระบาดของโควิด-๑๙ การสร้างความ
เชือ่ มโยงด้านดิจทิ ลั และเทคโนโลยี และ
การลดช่องว่างในการพัฒนาและเสริม
สร้ า งความสามารถด้ า นการแข่ ง ขั น
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจของอาเซียนในปี ๒๕๖๔
จะขยายตัว ๔% ในขณะทีป่ ี ๒๕๖๕ จะ
ขยายตัว ๕.๒%
**********************
เรียบเรียงโดย :นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก :www.mfa.go.th
:www.dtn.go.th
:www.matichon.co.th
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ยี่โถ...
ชวนอ่าน
“ผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลง”

เขียนโดย เจ สจ๊วต แบล็ก จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จทั้งหลายต้องยอมรับว่าจ�ำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งวิธีการจัดการจะต้องเริ่มจากหนึ่ง ไปให้ทั่วถึงทั้ง
องค์กร หนังสือเล่มนี้จะน�ำทางผู้อ่านให้ฝ่าฟันอุปสรรคของการเป็นผู้น�ำ
ในยุคใหม่และเสนอกรอบแนวคิดอันทรงพลังส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง
แบบแผนการกระท�ำเก่า ๆ ให้ไปสู่ทิศทางตามกลยุทธ์ใหม่ โดยเน้นสิ่งที่
ส�ำคัญที่สุด นั่นก็คือผู้คน

“อิสรภาพแห่งความคิด”

เขียนโดย พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์) จัดพิมพ์ พีวีพี ซัพพลายส์

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้สะท้อนกฎธรรมชาติเตือนจิตเตือน
ใจผู้คนผ่านบทกวีประกายส�ำนึก สะท้อนหน้าที่ตามกฎธรรมชาติที่
ไม่ถูกรบกวนจากอารมณ์แห่งตน ปราศจากความเกลียด ความอยาก
ความกลัว สะท้อนกฎธรรมชาติตามทางพระพุทธองค์ท่ามกลางสังคม
อ�ำนาจทุนสามานย์ทสี่ วนทางไป ไม่มลี าภยศ ไม่มกี ารว่าร้ายใด ๆ ทีท่ ำ� ให้
จิตนี้เปื้อนได้อีกแล้ว ลองอ่านดูค่ะ

“สวนว่าน”

เรียบเรียงโดย ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง สำ�นักพิมพ์กำ�แก้ว

ว่าน เป็นไม้ประดับสวยงาม บางชนิดมีใบสวยงาม บางชนิด
มีดอกสวยงาม ซึ่งสามารถดึงดูดผู้พบเห็น นอกจากความสวยงามที่
มีในตัวของว่านเองแล้ว ว่านยังมีคุณค่าทางสมุนไพร ใช้รักษาโรคได้
ดีอีกด้วย เสน่ห์อีกอย่างของว่านคือ ว่านมีมนต์ขลังในตัวเอง ว่านให้
คุณแก่ผู้เลี้ยง ว่านให้ผู้เลี้ยงมีเมตตามหานิยมจริงหรือ?ลองหันมารู้จัก
ว่านและเรียนรู้ก่อนซิว่าว่านมีมนต์จริงหรือเปล่า
วิทยาลัยการปกครอง

๘
สวัสดีทุกท่านครับ ก่อนอื่นก็ขอเป็นก�ำลังใจ
ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการสอบคัดเลือกเพือ่ เข้ารับการศึกษา
อบรมหลักสูตรนายอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกท่านครับ
วิทยาลัยการปกครอง ได้เตรียมความพร้อม
ในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนาย
อ�ำเภอ และหลักสูตรอืน่ ๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการฝึกอบรม

ตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ภายใต้มาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙
ส�ำหรับวารสารจดหมายข่าว ”วิถีธัญบุรี” ฉบับ
นี้ยังคงน�ำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ อาทิ วันสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า ภาพกิจกรรมรอบรัว้ วปค. และเกร็ด
ความรู้เรื่องวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้าครับ นายอำ�นาจ เจริญศรี
พบ...
บรรณาธิการ

สารัตถะ

วธิ ีใส่หน้ากากอนามยั ที่ถกู ต้อ

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะ
ไปไหนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากเป็นหนึ่งในมาตรการ
ป้ อ งกั น โควิ ด -19 เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ จากระบบทางเดิ น หายใจ
ปลอดภัยจากละอองฝอยของน�้ำมูกน�้ำลาย นับว่าเป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับคน
ยุคนีท้ มี่ คี วามใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึน้ แต่หาก
สังเกตดี ๆ จะเห็นบางคนใส่แบบเอาด้านสีเขียวออก ในขณะทีบ่ างคนกลับ
เอาด้านสีขาวออก จนเกิดความสงสัยว่าจริง ๆ แล้วหน้ากากอนามัยใส่
ด้านไหน วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเป็นแบบไหนกันแน่ เราจึงไปหา
ค�ำตอบและน�ำมาสรุปวิธีใส่แมสที่ถูกต้อง
หน้ากากอนามัย หรือที่เราเรียกว่า แมส มี 2 แบบ คือ หน้ากาก
อนามัยแบบทัว่ ไป หน้ากากอนามัยแบบนีใ้ ช้เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคผ่านทางการไอหรือจามได้ แต่บริเวณด้านล่างจะไม่สามารถ
ป้องกันการได้รับสารปนเปื้อนจากการสูดดมได้ ส่วนหน้ากากอนามัยอีก
แบบก็คือ หน้ากากอนามัยแบบ N95 มีลักษณะครอบลงไปที่บริเวณปาก
และจมูกอย่างมิดชิด มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบทัว่ ไป ช่วยป้องกันเชือ้ โรค
ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ นิยมใช้ในวงการแพทย์ที่ต้องการความปลอดภัย
จากการติดเชื้อสูง เช่น การป้องกันเชื้อวัณโรค หรือเชื้อแอนแทรกซ์ และ
บุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมีก็นิยมใช้เช่นกัน

บรรณาธิการ

ง ที่คุณควรรู้ !

วิธีใส่แมสเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 แบบ แล้วแต่ความสะดวก
ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ต้องรู้ว่าหน้ากากอนามัยควรใส่ด้านไหนและรู้วิธี
ใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด หน้ากาก
อนามัยแบบทั่วไป ควรใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก และ
ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน หากเป็นแบบไม่มีสี ให้สังเกตรอยพับของ
หน้ากากอนามัย หากมุมของรอยพับชีล้ งด้านล่าง ด้านนัน้ จะเป็นด้าน
นอกของหน้ากากอนามัย ส�ำหรับวิธีใส่แมสหรือวิธีหน้ากากอนามัย
แบบ N95 ที่ถูกต้องให้ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ แล้วครอบ
หน้ากากบริเวณปากและจมูก ดึงสายรัดที่อยู่ด้านล่างคล้องศีรษะ
แล้วดึงลงไปบริเวณใต้ใบหู จากนั้นดึงสายรัดเส้นบนคล้องให้อยู่
บริเวณหลังศีรษะ บีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก ทดสอบความ
พอดีของหน้ากากโดยใช้มอื ทัง้ สองข้างทาบบริเวณหน้ากาก แล้วลอง
หายใจ หากหน้ากากพอดีกับใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบ
ตัว หายใจออกจะพองตัวออก แต่ถ้าหน้ากากที่ใช้เปียกจากสารคัด
หลั่ง เช่น น�้ำลาย น�้ำมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันที และไม่
ควรน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ ก่อนทิ้งควรน�ำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุง
ปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือท�ำความสะอาด
เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
แม้หน้ากากอนามัยจะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้
100% แม้จะเลือกสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ก็ช่วยป้องกันเชื้อ
โรคได้แค่ 95% เท่านั้น ทางที่ดีไม่ควรฝากความหวังไว้ที่หน้ากาก
อนามัยเพียงอย่างเดียว

แหล่งข้อมูล : https://www.cigna.co.th/health

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

