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จดหมายข่าว 

 >>> สรุปทุกเรื่อง ”ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19”  

คืออะไร? อาการเป็นอย่างไร? <<< 

 สถานการณ์ของโรคระบาดที่มีชื่อยู่โลกออนไลน์ตลอดทุกวัน 
และยังไมม่ีทีท่าว่าจะดีขึน้อย่าง “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19”   
ท าให้ใครหลายคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดถึง
จ านวนผู้ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิต รวมไปถึงการป้องกันตัวเองให้
รอดพ้นจากการติดเชื้อันตรายนี้ 
   ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คืออะไร? 
 ไวรัสโคโรนา (Cronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรในปี 1960       
แต่ยังไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนว่ามาจากท่ีใด แต่เป็นไวรัสท่ีสามารถ

ติดเชื้อได้ท้ังในมนษุย์และสตัว์ ปัจจะบันมีการค้นพบไวรัสสายพนัธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพนัธุท่ี์ก าลัง
แพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ท่ียังไม่เคยพบมาก่อน คอื สายพันธุ์ท่ี 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโร
นาสายพนัธุใ์หม”่ และในภายหลงัถกูตัง้ชือ่ยา่งเปน็ทางการวา่ “โควดิ-19” (COVID-19) นัน่เอง ดงันัน้ ไวรสัโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ และโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน  
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 มาจากไหน? 
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 แรกเร่ิมเดิมทีถูกค้นพบจากสตัว์ก่อน โดยเป็นสัตว์ทะเลท่ีมีการ
ติดเชื้อไวรัสนี้และคนที่อยู่ใกล้ คลุกคลกีับสตัว์เหล่านีก้ต็ิดเชื้อไวรัสมาอีกที โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจนี          
โดยมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาดท่ีค้าขายสัตว์ทะเล และสัตวห์ายากเหล่านี้ 
 อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 
 ข้อมูลจากองคก์ารอนามัยโลก ระบุว่าอาการโควิด-19 ท่ีสังเกตได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองมี 5 อาการหลักๆ ดว้ยกนั  
1. มีไข้ 2. เจ็บคอ 3. ไอแห้งๆ      4. น้ ามูกไหล    5. หายใจเหนื่อยหอบ  

 บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ โดย ทางดา้นแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมดว้ยการเอกซ์เรย์
ปอด แล้วพบว่าปอดบวมอกัเสบร่วมดว้ย หากมอีาการหนักมาๆ ๆ (พบว่าติดเชื้อในระยะหลงัๆ แลว้) อาจอันตราย
ถึงอวัยวะภายในต่างๆ ล้มเหลว 
   

 
ที่มา :   https://www.sanook.com/health/21609/  

https://www.sanook.com/health/21609/
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 อันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19  

 แม้ว่าอาการโดยท่ัวไปจะดูเหมือนเปน็เพียงไขห้วัดธรรมดา แต่ที่กลัวกันทั่วโบกเปน็เพราะเช่ือ
ไวรัสนี้เปน็สายพันธุ์ใหม่ท่ียงัไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรง การรักษาเป็นไป
แบบประคับประคองตามอาการเท่านั้น 
 นอกจากนี้อนัตรายท่ีท าให้เสี่ยงถึงชวีิต จะเกิดข้ึนเมื่อระบบภูมิต้านทานโรคของเราไม่แข็งแรง 
หรอืเชือ้ไวรสัเขา้ไปท าลายการท างานของปอดได ้จนท าใหเ้ชือ้ไวรสัแพรก่ระจายลกุลามมากขึน้ รวดเรว็ขึน้ 

 กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19  
 เด็กเล็ก (แต่อาจไมพ่บอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ) 
 ผู้สูงอาย ุ
 คนที่มีโรคประจ าอยู่แล้ว เชน่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเร้ือรัง 
 คนที่ภูมิคุ้นกันผิดปกติ หรอืกินยากดภูมติ้านทานโรคอยู่ 
 คนที่มีน้ าหนักเกิมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) 
 ผู้ท่ีเดินทางไปในประเทศเสีย่งติดเชื้อ เช่น จี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเกา๊ สิงคโปร์ 

มาเลเซีย  เวียดนาม อติาล ีอิหร่าน ฯลฯ  
 ผู้ท่ีต้องท างาน หรือรักษาผูป้่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด 
 ผู้ท่ีท าอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจ านวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

ลูกเรือสายการบนิต่างๆ เปน็ต้น 

หากมีอาการโควิด 19 ควรท าอย่างไร? 
 หากมีอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อท าการตรวจอย่างละเอียด 

และเมือ่ซกัถามควรตอบตามความเปน็จรงิ ไมป่ดิบงั ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลูใดๆ เพราะจะเปน็ประโยชน์
ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากท่ีสุด 

 หากเพิง่เดนิทางกลบัจากพืน้ท่ีเสีย่ง ควรกกัดวัเองอยูแ่ตใ่นบา้น ไมอ่อกไปขา้งนอกเปน็เวลา 14-27 วนั 
เพือ่ใหผ้า่นชว่งเชือ้ฟกัตวั (ใหแ้นใ่จจจรงิๆ วา่ไมต่ดิเชือ้)  

หากสงสยัว่าตัวเองอาจติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่หรือโควิด-19 ควรท าอยา่งไร? 
หากตวัเองอยูใ่นกลุม่เสีย่ง เชน่ มอีาการของโรคค หรอืเพิง่กลบัจากประเทศท่ีเสีย่งตดิเชือ้มา สามารถ

ขอตรวจโรคกบัทางโรงพยาบาลได ้มท้ัีงแบบฟร ีและแบบมคีา่ใชจ้า่ย 
**  หากไมม่อีาการใดๆ เลย ไมจ่ าเปน็ตอ้งเขา้รบัการตรวจ 

ตรวจเชือ้โควิด-19 ฟรี  หากผูเ้ขา้ตรวจตรงตามเกณฑเ์หลา่นี ้
1. หลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบัผูป้ว่ยท่ีมอีาการไอ จาม น้ ามกูไหล เหนือ่ยหอบ เจบ็คอ สวมหนา้กากอนามยัทุกครัง้ 
2. หลกีเลีย่งการเดทิางไปในพืน้ท่ีเสีย่ง ระมดัระวงัการสมัผสัพืน้ผวิท การใกลว้ชดิ ท่ีไมไ่ดล้า้งมอืและ 

ไมม่กีารปอ้งกนั 
3. รบัประทานอาหารสกุ สะอาด ใชช้อ้นกลาง ไมท่านอาหารท่ีท าจากสตัวห์ายาก และลา้งมอืใหส้ม่ าเสมอ

ดว้ยสบู ่หรอืแอลกอฮอลเ์จลอยา่งนอ้ย 20 วนิาที ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลไ์มต่่ ากวา่ 70% 
4. ส าหรบับคุลากรทางการแพทยห์รอืผูท่ี้ตอ้งดแุลผูป้ว่ยท่ีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่หรอืโควดิ-19 

โดยตรง ควรใสห่นา้กากอนามยั หรอืใสแ่วน่ตานริภยั เพือ่ปอ้งกนัเชือ้ในละอองฝอยจากเสมหะ 
หรอืสารคดัหลัง่เขา้ตา 

 

 >>> สรุปทุกเรื่อง ”ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19”  

คืออะไร? อาการเป็นอย่างไร? <<<  (ต่อ) 
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  ต่อเนื่องจากบทความ Project Audit  ในไตรมาท่ี 1 เมือ่เราทราบประเภทของการตรวจสอบแลว้      

ในครัง้นี ้ส านกังานตรวจสอบภายในขอแนะน าและมาท าความรูจ้กักบัการตรวจโครงการวา่เปน็การ

ตรวจสอบ ประเภทใด และมีประโยชน์อย่างไร? 

 การตรวจสอบโครงการเป็นการตรวจสอบด้สนการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  เพื่อตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณในโครงการว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด

และเกิดประสิทธิผลโดยได้รับความคุ้มค่าของเงินที่ได้ใข้จ่ายไปและผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

  เพือ่ตรวจสอบการด าเนนิงาน/โครงการ เปน็ไปอยา่งเหมาะสม ปฏบิตัถิกูตอ้งตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบวิธีการ แผนงาน มติคณะรัฐมนตร ี

  เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของงาน/โครงการ มีผลลัพธ์ท่ีเกดิขึ้นอย่างไร 

  เพื่อติดตามการด าเนินงานของงาน/โครงการ ซ่ึงได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วหรอืท่ีก าลัง

ด าเนินการอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนการท่ีก าหนดไว้ 

  เพื่อรายงานผลการตรวจสอบให้หวัหน้าส่วนราชการได้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

ความมีประสิทธภิาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มัน่ใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับ

แต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถเพิ่มผลผลติและลดต้นทุน/งบประมาณ อนมีผลท าให้องค์กรได้รับ

ผลประโยชน์คุ้มค่า 

ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวธิีปฏิบัตงิาน ซึ่งท าให้ผลท่ีเกิด

จากการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

ความคุ้มค่า (Economy)  คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุ่รุย่สุร่าย ฟุ่มเฟือย 

ซึ่งส่งผลใหอ้งค์กรสามารถประหยัดต้นทุน/งบประมาณ หรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ โดย

ยังได้รับผลผลติตามเป้าหมาย หรือส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

เราไดรู้้จกัประเภทของการตรวจสอบและประโยชนข์องการตรวจสอบโครงการแลว้ในคร้ังต่อไป

เริ่มต้นอย่างไร ใช้หลักเกณฑแ์ละระเบียบใดอ้างอิงในการตรวจสอบ 

      การตรวจสอบ 

โครงการ 

การตรวจสอบโครงการ มีประโยชนอ์ยา่งไร? 
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 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบเพือ่ประเมินผล       

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและควบคุมทางด้านบริหาร เช่น การประเมินผล 

เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การพสัดุ และทรัพยส์นิ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง        

กับภารกิจองค์กร 

 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ    

การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งมติ

คณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องท่ีก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้    

อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน              

หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได ้

 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Intormation System Auditing) เปน็การพิสูจน์

ความถูกต้องและเช่ือถอืไดข้องระบบงานและข้อมลูท่ีได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมท้ัง

ระบบการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่ง   

ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัตงิาน วัตถุประสงค์     

ท่ีส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถอืของข้อมูลและ     

ความปลอดภยัของระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถงึ การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับมอบหมาย

จากฝ่ายบริหาร เช่น การตรวจสอบเฉพาะเร่ืองท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 เมื่อเราทราบประเภทของการตรวจสอบแล้ว ในครั้งนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในขอแนะน า  

และมาท าความรูจ้กักบัการตรวจสอบโครงการวา่เปน็การตรวจสอบประเภทใด และมปีระโยชนอ์ยา่งไร? 

การตรวจสอบโครงการ เปน็การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน โดยมวีัตถุประสงค์ดังนี้ 

•  เพื่อตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และเกิด

ประสิทธิผล โดยได้รับความคุ้มค่าของเงินที่ได้ใช้จ่ายไปและผลการด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

•  เพื่อตรวจสอบการด าเนนิงาน/โครงการ เป็นไปอย่างเหมาะสม ปฏิบตัิถูกต้องตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ระบบวิธีการ แผนงาน มติคณะรัฐมนตร ี

•  เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของงาน/โครงการ ว่ามีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน

อย่างไร 

•  เพื่อติดตามการด าเนินงานของงาน/โครงการ ซ่ึงได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว หรอืท่ีก าลัง

ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้การด าเนนิงานบรรลผุลส าเร็จและเป็นไปตามแผนการท่ีก าหนดไว้ 

•  เพื่อรายงานผลการตรวจสอบเพื่อใหห้ัวหน้าส่วนราชการได้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

จากการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบโครงการ มีประโยชนอ์ยา่งไร? (ต่อ) 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 2 เดอืน มกราคม - มนีาคม 2563                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหนว่ยงาน   2 
หนว่ยงาน คอื 1. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ศาลายา และ 2. ส านกังานวทิยาเขตวงัไกลกงัวล  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วม 

 

 

- 17 ม.ค. 63 โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ ณ ห้องประชุม

บัวสวรรค์  โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  

- 21-22 ม.ค. 63  โครงการทบทวนวิสัยทัศนแ์ละแผนกลยุทธ์ : ขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวฒันธรรมองค์กร  

ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย ผอ.มาลัย  กมลสกลุชัย 

- 14 ก.พ. 63  ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรผู้มผีลงานดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น ครั้งท่ี 1/2563 

ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.มาลัย  กมลสกลุชัย  

- 10-13 มี.ค. 63 โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ” ณ จังหวัดขอนแก่น          

โดย ผอ.มาลัย  กมลสกลุชยั  และ ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว   

-  23 ม.ค. 63 รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ หอ้งประชุม

คชาธาร โดย ชาคริยา   รักไทย 

- 18-19 ก.พ. 63 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ เร่ือง การสร้างจิต

บริการและปลูกจิตส านึกรกัองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน รุ่นท่ี ๑  

ณ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ต.พรหมณ ีอ. เมอืง จ.นครนายก โดยจติสภุา  หนองเปด็  

และ สติาพัชญ์  คงชพี 

- 20-21 ก.พ. 63 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ เร่ือง การสร้างจิต

บริการและปลูกจิตส านึกรกัองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน รุ่นท่ี ๑ 

ณ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ต.พรหมณ ีอ. เมอืง จ.นครนายก โดย พรนภา เกตแุกว้  

และ ศุภรัตน์   วงศ์ศร ี

 

         



ท่ีปรึกษา-บรรณาธิการ  ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการ                                             

นางสาวชาคริยา   รักไทย นางสาวจติสุภา   หนองเปด็   นางสาวสิตาพัชญ์   คงชพี                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว นางศุภรัตน์     วงศ์ศร ี  นางสาวพรนภา   เกตแุก้ว 

พิสูจน์อักษร  นางสาวสิตาพัชญ์   คงชพี   ออกแบบ     นางศภุรัตน์    วงศ์ศรี 

จัดท าโดย ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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OFFICE OF INTERNAL AUDIT 

96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya , Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170  

Tel : 0 2441 6000 # 2156- 8  Fax : 0 2441 6000  #2156 

ภาพกิจกรรม 

 

เขา้รว่มโครงการ  

การเขา้รบัการอบรม 

 และกิจกรรมต่างๆ  

ของมหาวิทยาลยั 


