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  สวัสดี พี่น้องชาวสีส้มทุกท่าน ด้วยในเดือนมีนาคม 2563 เป็นเดือนแห่ง

ความส าเร็จของนักศึกษาที่จบไป ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบ

ไปแล้ว และขอชื่นชมอาจารย์ทุกท่านที่ดูแลนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ของเรา             

ให้เติบโตไปสู่วันข้างหน้าที่สดใส เปร่งประกายเจิดจรัส ไปสู่ระดับทีสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง 

ด้วยความรักความผูกพันธุ์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหน หลักสตูร

ไหน เหล่าบรรดานักศึกษา ต่างรักใคร่อาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมห้องได้อย่างน่า

อัศจรรย์ยิ่ง ส าหรับในจดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ก็มีค าคม

ความรัก เล็กๆ น้อยๆ มาฝากเช่นเคย 

“ปล่อยให้ “เวลา” ท าหน้าที่ของมัน “ถ้าเกิดมาคู่กัน” สักวันทุกอย่างจะ 

“ชัดเจน” เอง” 

เวลาคือสิ่งส าคัญในชีวิต โดยปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมือง เกิดวิกฤตหนัก เวลา

จะเยียวยาทุกสิ่งให้ลงตัว โปรดจงเชื่อมันใน WFH !!!!! จ้า  

มากันที่ข่าวแรก 

เหตุบ้านการเมืองวทส.นิวส์.....ด้วยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้

จัดงานสถาปนิกทักษิณ 63 ภายใต้ชื่องาน “อาษา มา-หา นคร” โดยจัดระหว่างวันที่28-29กุมภาพันธ์-1 

มีนาคม 2563 ณ ตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ นายภัทรพล ศักดิ์สูง และนางสาวศลิษา วังแจ่ม นักศึกษาตสถ.2 ได้รับรางวัลชมเชย โดย

ผู้ควบคุมทีมนักศึกษาคือ อ.ก๊อปแกป๊ ของเรานั่นเองค่ะ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชืมด้วยนะคะ ปีหน้าว่า

กันใหม่นะจ๊ะ 
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ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 หลักสูตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 จิตอาสา ซ่อมแซมและท านุ

บ ารุงศาสนา ท าดีก่อนปิดภาคเรียน พระอุโบสถแก้ว วัดพระบาทตีนนก ต้องขอขอบคุณ อ.สิงห์ 

และนักศึกษาทุกคนที่ช่วยกันท าความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทายาลัยฯ นะจ๊ะ 

 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ และทมีงาน Ruee ต้อนรับทีมโรงพยาบาลแมคคอร์

มิคน าตัวอย่างหน้ากากอนามัยมาทดสอบมาตรฐานที่ RUEE #หน้ากากอนามัย #รพ_แมคคอร์มิค 

#ruee2020 @ RUEE RMUTL 
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มากันที่ข่าวต่อไป ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรใน

หลักสูตรได้จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานโครงงานนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “Pre-Engineering 

Students’ Innovation Projects Echibition 2020” และได้จัดกิจกรรม Farewell Dinner 

Pre-Engineering CISAT 10 โดยภาพกิจกรรมเปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขจ้า 

 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน RUEE ต้อนรับผู้ตรวจจากส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ RUEE เพื่ อแต่งตั้ ง ให้ เป็นผู้ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัย มอก. 2424-2562 แห่งแรกของเมืองไทย เร็วๆนี้ครับ #ผู้ตรวจสอบ 

#หน้ากากอนามัย #มอก #สมอ #ruee2020 @ RUEE RMUTL 
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มากันที่ข่าวต่อไป ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2563 หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ โดย อ.ต้นวงค์ และทีม
บุคลากรร่วมกันจัดงาน พบป่ะสังสรรค์บุคลากรและนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจโดยในงานได้มีการจัดเลี้ยง

สังสรรค์พร้อมกับการแสดงโชว์รุ่นพี่รุ่นน้อง แสดงความกลมเกลี่ยวรักใคร่ปรองดองกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียว

ค่ะ 

 

 

 

 

วนัที ่9 มนีาคม 2563 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนักวิจัย ได้เข้าปรึกษาร่วมกับ 

RUEE รศ.ดร.พานิช อินตะ๊ และผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ โดยปรึกษาการพัฒนาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ป้องกันฝุน่และเช้ือโรคในอากาศ #mou #วิจัย #มอพะเยา #ruee2020 
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วนัที ่11 มนีาคม 2563 ต้อนรับแขกหลายท่านครับ คุณกรกวรรณ วงค์คม จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ คุณณัชชา เมืองสุวรรณ บ. เอสเอ็ม เมดิคอล อิควิปเม้น จก. และคุณกันย์สินี เอ็งเกอเซ็ท GM 

บริษัท Agru Technology Thailand #ruee2020 @ RUEE RMUTL 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  

ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

และเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยสร้างจิตส านึกการประพฤติตน ปฏิบัติตน ในแบบของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของ มทร.ล้านนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันขับร้องเพลงและมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ 

แก่รุ่นพี่ เพื่อเป็นก าลังใจในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.

ล้านนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ทุกคน มา ณ โอกาสนี้ 
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วนัศกุรท์ี ่13 มนีาคม 2563 ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และ

อาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล ได้น านักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 CMU-FoSTAT Food Innovation contest (North Region) ภาคเหนอื 

โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันในครั้งนี้ และยังได้เป็น 1 ใน 3 ทีม

ตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน มิถุนายน นี้ ที่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบ

เทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 2 ที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ 

1. นายธนัทเทพ ศรีบุญเรือง  

2.นายโมซี อย่าจา 

3. นายยีซี อย่าจา 

4. นางสาวเปมิกา สมหวัง  

5. นางสาวชนิดา เขินแก้ว  

6.นางสาวกนกวรรณ สุปี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ 
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นักศึกษา ระดับ ปวช.3 #เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ ลงพ้ืนที่ให้บริการ

วิชาการในการสร้างบ้าน ส าหรับผู้ยากไร้ ราย “คุณป้าประไพ พวงไสว” ราษฎร หมู่ที่ 4 ต.ป่าป้อง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่ในระหวา่งวนัที ่16-20 มนีาคม 2563 
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รวบรัว้มทร.คลอบคลมุขา่ววทส. 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายออกไปเป็น                      

วงกว้างทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว และมีจ านวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผอ.วิทยาลัยฯ ดร.นพดล มณีเฑียร ได้มี

ประกาศให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยกรอกแบบฟอร์ม                 

แบบรายงานการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยระบุแผนและผลการปฏิบัติงานตามภาระ

งานที่ต้องท าในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 กระนั้นแล้ว 

บุคลากรทุกคน ก็ได้ฉายแววความเป็น เชพ กระทะเหล็กบ้าง นักร้อง นักกีฬา นักดนตรี เพื่อให้

ชีวิตนี้มีสีสันขึ้นมาบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แบบฟอร์มต่างๆ ก็ยังคงต้องด าเนินการตามแผนของ             

มหาวิทายาลัยฯ ต่อไปจ้า 

ข่าวทันโลก 

**อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า (31 มีนาคม 2563) Cr.กรุงเทพธุรกิจ 

-'ผู้ว่าฯสระแก้ว' สั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5 ด่วน! 

"ผู้ว่าฯสระแก้ว" ส่ังปิดร้านสะดวกซื้อช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5 สกัดการ

แพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19"  

-ด่วน! ผบ.เรือนจ าจังหวัดนครนายก ติดโควิด-19 

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า 

ได้รับรายงานด่วนจากนายแพทย์บุญมี วิบูลย์จักร์ ผู้บัญชาการ

เรือนจ าจังหวัดนครนายก ว่าตนเองได้ล้มป่วยด้วยโรคปอด

อักเสบ เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายกเมื่อคืน

วาน (30 มี.ค.) และวันนี้ได้รับทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 ก าลังจะย้ายเข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร  

-'สมุทรปราการ' สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 5 ทุ่มถึงตี 5 

"สมุทรปราการ" ส่ังปิดร้านสะดวกซื้อ 5 ทุ่มถึงตี 5 หลังยอดผู้

ติดเช้ือพุ่ง ทุกคนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากาก 

-พบจนท.สหกรณ์ยธ. ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย 

พบจนท.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ติดโควิด-19 เพิ่ม

อีก 1 ราย รพ.รับตัวเข้ารักษาแล้ว 

 

 

 

'นนทบุรี' ขอประชาชนงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี5 

"นนทบุรี" ขอประชาชนงดออกจากบ้านช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5 สกัด

การแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" มีผลคืนนี้ 

-'WHO' ชี้ สถานการณ์ ’โควิด-19' ในยุโรปทรงตัว 

ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ชี้ สถานการณ์ โควิด-19 ใน

ยุโรปมีแนวโน้มทรงตัว หลังใช้มาตรการเข้มข้น 

-'ทรัมป์' ส่งสัญญาณ ‘สหรัฐ’ แบนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม 

สกัดโควิด-19 

“ทรัมป์” ส่งสัญญาณ "สหรัฐ" แบนนักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืน

เพิ่มอีก ยกระดับมาตรการคัดกรองคนเข้าประเทศเข้มข้น หวัง

สกัดโควิด-19 

-รู้และเขา้ใจ 7 ขั้นตอนจดัการศพผูป้ว่ย ‘โควดิ-19’ ไม่แพร่เชื้อ! 

อย่าตื่นตระหนก! เปิดวิธีจัดการ "ศพผู้ป่วยโควิด-19" ไม่มี

อันตรายอย่างที่คิด กรมการแพทย์ยืนยันเชื้อไวรัสได้ตายไปพร้อม

กับผู้เสียชีวิตแล้ว และขั้นตอนบรรจุศพโดยทีมแพทย์ก็มีความ

รัดกุมอย่างมาก แต่ควรระวังการไปร่วมงานศพที่มีผู้คนแออัด 
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ด่วน! ‘เมียนมา’ พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตรายแรก 

ทางการเมียนมายืนยันพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์

ใหม่ 2019 ต้นตอโรคโควิด-19 คนแรกในประเทศวันนี้ (31 

มี.ค.) เป็นชายวัย 69 ปีที่กลับมาจากออสเตรเลีย 

-'บิก๊ตู'่ ขู่หยุดการเดนิทางขนสง่ทกุรปูแบบ หาก 'โควดิ-19' ไม่

ลดลง 

"บิ๊กตู่" เตือน "ผีพนัน" ไม่ว่าไปเล่นที่ไหน ส่ัง จนท. จัดการ

เด็ดขาด ชี้หากคนยังเคลื่อนย้าย สถานการณ์ "โควิด-19" ไม่

เรียบร้อย ขู่หยุด การขนส่งเดิน ทุกรูปแบบ แนะ ปชช. แจ้ง

จนท.ตาม "ด่านตรวจ" ขายของแพง-หนี้นอกระบบ 

-ยา 'ฟาวพิริาเวยีร'์ ถึงไทยแลว้ 4 หมื่นเมด็ ส่งรพ.ทัว่ประเทศ 

3.6 หมื่นเม็ด 

องค์การเภสัชกรรม เผยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ที่จัดซื้อจาก

ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มแล้ว 40,000 เม็ด ซึ่งได้กระจายให้กับ

โรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 36,000 เม็ด และส ารองกรณี

จ าเป็นเร่งด่วนอีก 4,000 เม็ด 

-นายกฯ ย้ าไม่มีแผนยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

นายกฯ ย้ าไม่มีแผนยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พร้อมปรับมาตรการ

จากเบาไปหาหนักตามสถานการณ์ 

-รักษาโควิดหายแล้ว ยังต้องเฝ้าระวัง 1 เดือน 

เปิดไทม์ไลน์รักษาโควิด หายแล้วท างานได้แต่ต้องแยกตัวเฝ้า

ระวังต่อจนครบ 1 เดือน 

-WHO ย้ า ‘ไม่ป่วย-ไม่ดูแลคนป่วย’ ไม่สวมหน้ากาก สวนทาง 

'จีน' ยันป้องกันไว้ก่อน 

องค์การอนามัยโลก ยึดค าแนะน า "ไม่ป่วย-ไม่ดูแลคนป่วย" ไม่

ต้องสวมหน้ากาก สวนทางกับ "จีน" มองการแพร่ระบาดหนักใน

สหรัฐ-ยุโรป เกิดจากไม่ใส่หน้ากาก 

-ยะลา ยันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2 

สธ.ยะลา ยันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2 อายุ 79 

ปี กักตัวกลุ่มเส่ียงผู้สัมผัสใกล้ชิด 7 ราย 

นายกฯ เล็งกู้เงินฝ่าวิกฤติโควิด-19 ลั่นต้องสู้ระยะยาว 

"ประยุทธ์" แจงมีมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบของ

ประชาชนให้มากที่สุด อาจจะเกิดขึ้นนานพอสมควร เล็งพิจารณา

จัดสรรงบปี 63 และเงินกู้ส าหรับวิกฤติครั้งนี้ 

-'ญี่ปุน่' เตือน ประชาชนเลีย่งไป 48 ประเทศ รวมถึง 'ไทย' 

เหตุโควิด-19 ระบาด 

 

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์เตือนประชาชน 

หลีกเลี่ยงการเดินทางไป 48 ประเทศ รวมถึงสหรัฐ จีน เกาหลี

ใต้ และไทย เหตุไวรัสโควิด-19 ก าลังแพร่ระบาดทั่วโลก  

-เอาจริง! "1 เม.ย. โกหกโควิด-19" ติดคุกปรับแสนบาท 

เตือนประชาชน 1 เม.ย . April Fool's Day  อย่าโกหก

เกี่ยวกับโควิด-19 มีโทษทั้งจ าทั้งปรับ1 แสนบาท แนะปฎิบัติตาม

มาตรการรัฐบาล ยืนยันไม่มีมาตรการเพิ่มเติม เตรียมประเมิน

หลังประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากจ านวนผู้ติดเชื้อไม่ลด ยกระดับ

มาตรา การเข้มข้นขึ้น 

-เปิด 4 ประเทศปราบเซียน'ล้วงข้อมูลไวรัสโคโรน่า' 

หน่วยสืบราชการลับสหรัฐพยายามวาดภาพการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่าทั่วโลก พบว่าการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์

ในจีน รัสเซีย เกาหลีเหนือ และอิหร่านท าได้ยากมาก 

-แนวโน้มผู้ป่วย 'โควิด-19' รายใหม่เป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิด 

ศบค.แถลงโควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 127 รายในจ านวนนี้

เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยวันเดียว 47 ราย เสียชีวิต 1 ราย ระบุ

กลุ่มวัยท างาน พาหะเชื้อโควิด -19 ไปติดแก่ผู้สูงอายุ และคน

อายุน้อย ๆ ได้ อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังตนเอง 

-'เนวิน' จัดให้! คนไม่ชอบอยู่บ้าน เปิดสนามบุรีรัมย์ฯกักตัว

ผู้กระท าผิด 

เพจ "ลุงเนวิน" ของนายเนวิน ชิดชอบ ได้โพสต์ข้อความ 

สรุปว่า อย่าถามหาความสะดวกสบาย ให้กักตัวอยู่ที่บ้านก็ไม่

ยอมกักตัว เมื่อถูกด าเนินคดีเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายก็

ต้องอยู่ล าบากแบบนี้แหละ ถ้าไม่อยากอยู่ที่นี่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน

ตามกฎหมาย14วัน อยากอยู่สบายอย่าท าตัวเป็นอันตรายต่อ

สังคม ไม่ยอมกักตนเอง14วัน ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 

เราจะเชิญไปอยู่ในศูนย์กักกันผู้กระท าผิดที่จังหวัดจัดเตรียมไว้  

-ปิด รพ.บางเลน กักตัวหมอพยาบาล 24 คน หลังพบสัมพัส

ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล 

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม 30 

มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 

15 ราย มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ 5 ราย และก าลังรักษาใน

โรงพยาบาลขณะนี้ 11 ราย ขณะที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครปฐม เผย ต้องปิดโรงพยาบาลบางเลน พ่นยาฆ่าเชื้อกักตัว

หมอ พยาบาล และผู้ป่วย รวม 24 คนหลังพบสัมผัสผู้ป่วยราย

ที่ 15 มารักษาตัวแต่ไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดและพบติดเชื้อจาก

การสัมผัสเพื่อนที่ได้รับเชื้อก่อนหน้า 
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‘รังสียวู’ี ฆ่าโควดิบนหนา้กาก ‘ไบโอเทค’ทดสอบใช้ซ้ าปลอดภัย 

นักไวรัสวิทยาจากไบโอเทค ศึกษาหาวิธีก าจัดเชื้อโรคโดยเฉพาะ

ไวรัสโคโรน่าบนหน้ากากอนามัย หวังเป็นตัวช่วยให้แพทย์น า

กลับมาใช้ซ้ าได้อย่างปลอดภัย แก้ปัญหาหน้ากากฯ ขาดแคลน 

- “การเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ” ดีกว่า “การเวน้ระยะหา่งทาง

สังคม” อย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญต่างชื่นชมที่องค์การอนามัยโลกหันมาใช้ค าว่า ”การ

เว้นระยะห่างทางกายภาพ” (physical distancing) แทน 

โดยกล่าวว่า “การเว้นระยะห่างทางสังคม” หรือการโดดเดี่ยว

ตัวเอง ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพใจ 

-ท าเนยีบฯ พ่นยาฆา่เชื้อโควดิ-19 สั่งปิด ตึกสนัตไิมตรหีลงัใน 4 

วัน 

ท าเนียบฯ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลัง ขรก.สธ. ติดเชื้อ ส่ังปิด 

ตึกสันติไมตรีหลังใน 4 วัน พร้อมประสาน ส านักข่าวไม่ต้องส่ง

ทีมมาท าข่าว ย้ าดึงสัญญาณ แถลง "ศบค." ช่อง NBT ได้ เพื่อ

ความปลอดภัย 

-ศิริราชฯ ห่วงทรัพยากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ หากจ านวน

ผู้ป่วยสูง 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ฯ ศิริราช ห่วง

หากผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ทรัพยากรทุกชนิดในการดูแลอาจไม่

เพียงพอ ขอประชาชนให้ความร่วมมืออยู่บ้าน เว้นระยะห่างทาง

สังคม หากสกัดดี ตัวเลขจะค่อยๆ ลดลง 

-นักวิจยัซแีอตเทลิ ชี้ 'ห่างกันสักพัก-ลอ็กดาวน'์ ช่วยชะลอตดิ 

COVID-19 ได้จริง 

งานวิจัยเชิงสถิติในซีแอตเทิล ชี้ มาตรการ "เว้นระยะห่างทาง

สังคม-ล็อกดาวน์ " ชะลอการแพร่โรคโควิด-19 ได้จริง 

-มหาสารคาม วัดขึ้นป้ายไม่รับเผาศพโรคโควิด-19 

มหาสารคาม วัด ผวาโควิด-19 ประกาศขึ้นป้ายห้ามเผาศพหรือ

ห้ามบ าเพ็ญกุศลบางกรณีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

-สดุดีทีมแพทย์! ผู้น าท้องถิ่น-ต ารวจอิตาลีร่วมยืนปรบมือหน้า

โรงพยาบาล 

นายกเทศมนตรีและต ารวจในเมืองเวโรนาของอิตาลี ร่วมใจยืน

หน้าโรงพยาบาลเพื่อแสดงความเคารพบุคลากรทางการแพทย์ที่

อุทิศเสียสละตนเพื่อรับมือวิกฤติโควิด-19 ในประเทศ (มีคลิป) 

ความหวังมนุษยชาติ! ‘WHO’ ชี้ ยาบางตัวมีผลรักษาผู้ติดเชื้อ 

‘โควิด-19’ 

นายแพทย์ ไมค์ ไรอัน ผู้อ านวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉิน

ขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงว่า ผลการวิจัย

เบื้องต้นระบุว่า ยาบางตัวอาจมีผลในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร

น่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 

-ไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

สถานการณ์รายวัน 31 มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย 

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,651 ราย เสียชีวิตเพิ่ม1 ราย 

-สัตวแ์พทย ์เตือนผู้ป่วยโควิด-19 ควรแยกตัวเองออกจากสัตว์ 

สัตว์แพทย์ มก.ย้ า COVID 19 ยังไม่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน 

แนะผู้ป่วยควรแยกตัวเองจากสัตว์เลี้ยง ควรให้ผู้อ่ืนดูแลสัตว์

เลี้ยงแทน หากจ าเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด

ด้วยสบู่ก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และไม่แบ่งอาหารให้สัตว์

เลี้ยง 

- ‘แพทยอ์ติาล’ี เสียชีวติพุง่ 63 คน ท่ามกลางสมรภมู ิ‘โควดิ-

19’ รุนแรง 

“แพทย์อิตาลี” เสียชีวิตพุ่ง 63 คน ขณะที่มีบุคลากรด้าน

สาธารณสุขติดเชื้อ "โควิด-19" แล้ว 8,956 ราย ท่ามกลาง

สมรภูมิยังคงรุนแรง 

-ล าปาง ออกประกาศขยายปิดสถานที่แออัดอีก 1 เดือน 

ผู้ว่าฯ ล าปาง ออกประกาศฉบับที่ 9 ปิดสถานที่แออัดทั่วล าปาง

อีก 1 เดือน ยาวไปถึง 30 เม.ย. ป้องกันโควิด ขณะที่ผู้ป่วย

ยังเป็นศูนย ์

-'กรุงวอชิงตัน' ใช้ยาแรง! สั่งประชาชนอยู่บ้าน ฝ่าฝืนจ าคุก 

90 วัน 

“กรุงวอชิงตัน” ส่ังประชาชนอยู่แต่ในบ้าน หากฝ่าฝืนปรับ 

5,000 ดอลลาร์ จ าคุก 90 วัน หรือทั้งจ าทั้งปรับ หวังหยุดการ

แพร่ระบาดโควิด-19 

-ปราจีนบุรี สั่งปิด "ร้านสะดวกซื้อ-ร้านค้าปลีก" 5 ทุ่มถึงตี 5 

สกัดไวรัสโควิด-19 

ผู้ว่าฯ ปราจีน ส่ังปิด ร้านสะดวกซื้อ-ร้าค้าปลีก เป็นการชั่วคราว 

ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงตี 5 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 

-ทั่วโลกติดเชื้อ ‘โควิด-19’ พุ่งแตะ 777,286 ราย 

จอห์น ฮอปกินส์ เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งแตะ 

777,286 ราย ส่วนสหรัฐมีผู้ติดไวรัสทะลุ 160,000 ราย 

-เอาไม่อยู!่ นิวยอร์กวอนจนท.แพทย์ทั่วสหรัฐช่วยต้านโควิด-19 

นิวยอร์ก วอนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วสหรัฐเดินทางมาร่วมต่อสู้

โควิด-19 หลังจ านวนผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุด 

สายการบินชั้นน าโลกแห่เลย์ออฟหลังโควิด-19ฉุดรายได้วูบ 

สายการบินชั้นน าของโลกประกาศแผนลดพนักงาน และลด

ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินช่วง2-3 

 



หน้า 12 จาก 12 

 

 

 

 

เดือนข้างหน้า หลังรายได้หดหายเพราะมาตรการคุมเข้มด้านการ

เดินทางของทุกประเทศทั่วโลก 

-6 พื้นที่โซนแดง โควิด-19 

ระบุปัจจัยเส่ียงแพร่กระจายเชื้อ 6 พื้นที่โซนแดง ต้องจับตา 

ขณะที่การติดเช้ือรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานคร 

- ‘บิลล์ เกตส์’สอนมวย‘ทรัมป์’แนะล็อกดาวน์แบบเข้ม 6-10 

สัปดาห์ฝ่าโควิด 

‘บิลล์ เกตส์’สอนมวย‘ทรัมป์’แนะล็อกดาวน์แบบเข้ม 6-10 

สัปดาห์ฝ่าโควิด ระบุ สหรัฐไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดไปพร้อม ๆ กับการเปิดประเทศ และให้ธุรกิจต่าง ๆ เปิด

ด าเนินการเหมือนที่เคยเป็นมาได้ 

-เม.ย.เพิ่มอีก 3 แสนเม็ด ยาฟาวิพิราเวียร์ใช้รักษาผู้ป่วย 'โค

วิด-19' 

ปลัดสธ.แจงผ่านกระจายเวชภัณฑ์ ระบุหน้ากากอนามัยทาง

การแพทย์ส่งไปแล้วกว่า 19 ล้านชิ้น จัดหาเพิ่มอีกวันละ 1.3 ล้าน

ชิน้ ขณะที่ยาฟาวิพิราเวียร์เดือนเม.ย.มีสต็อคเพิ่มอีก 3 แสนเม็ด 

-เครือบีทู หนี 'โควิด' ชัตดาวน์โรงแรม 43 แห่งทั่วไทย 1 

เดือน 

ผู้บริหารโรงแรม เครือบีทู ตัดสินใจ ประกาศหยุดให้บริการ

โรงแรม 43 แห่งทั่วไทย ตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 63 หลังอัตรา

เข้าพักดิ่งเหวเหลือร้อยละ10 ขณะที่พนักงาน 600-700 ชีวิตไม่

เลย์ออฟร่วมประคองให้ธุรกิจผ่านวิกฤติโควิด-19 

ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในสเปนทะลุ 85,000 ราย 

ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในสเปนทะลุ 85,000 ราย แซงหน้าจีน 

ไต่ขึ้นไปอยู่อันดับ3โลกในฐานะประเทศทีม่ีผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุด 

รองจากสหรัฐและอิตาลี โดยจีนอยู่อันดับ 4 มีจ านวนผู้ป่วยรวม 

81,470 ราย 

จีนอัดฉีดเงิน 5 หมื่นล้านหยวน บรรเทาผลกระทบโควิด-19 

จีนอัดฉีดเงิน 5 หมื่นล้านหยวน บรรเทาผลกระทบโควิด-19 

ขณะบรรดาผู้น าจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 

เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสระบาด 

-นายกฯอิตาลีโวยอียูไม่ช่วยสกัดโควิด-19 

นายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี แสดงความไม่พอใจ

ต่อการที่สหภาพยุโรป (อียู) ไม่ได้ด าเนินการอย่างเพียงพอในการ

ช่วยเหลืออิตาลีสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

 

 
 

 

 

สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ข้อมุลข่าวสารใน

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจ าเดือนมีนาคม 2563บุคลากร 

วิทยาลัยฯ จะได้รับประโยชน์จากข่าวสารไม่มากก็น้อย 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดท า 

1.รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้

บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ 

2. รายงานผลงานต่าง ๆ ของบุคลากรของ "วทส." 

3.รายงานสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองที่ส าคัญ 

 

 

ส าหรับท้ายที่สุด ขอขอบคุณที่ 

ทุกท่านได้อ่าน และขอขอบคุณคุณท่านผู้อ านวยการ  

ดร.นพดล มณีเฑียร และผู้บริหารทุกท่านที่คอยสนับสนุนกิจกรรม

ดี ๆ ให้แก่นักศึกษา และทีมงานตลอดค่ะ 

เล่าข่าวโดย : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ 

Graphic Design: ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ 

ทีมงานคุณภาพ : คุณนิพนธ์ เขื่อนแก้ว 

ที่ปรึกษา : นายวัชรัตน์ ถมทอง (รองผู้อ านวยการฯ) 

 

 


