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New Normal

ความคดิเหน็ของนกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์
จากหลายประเทศทัว่โลก ทีม่องไปในทางเดียวกนัว่าไวรสั COVID-19 
จะส่งผลกระทบอีกยาวนานอย่างน้อย ๖ เดือนถึง ๑ ปี ดังนั้น
นอกจากจะต้องบริหารจัดการธรุกิจและชวิีตอย่างระมดัระวงัแล้ว 
สิง่ทีท่กุคนควรต้องรู้คอื พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปทนัทรีะหว่างการ
เกดิโรคระบาด เชือ้ไวรัส COVID-19 ไม่เพยีงแต่จะสร้างผลกระทบ
เชิงการแพทย์และสาธารณสุขเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลกระทบในเชิง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมให้กบัทกุประเทศทัว่โลกด้วย

๑. พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ อนิเทอร์เนต็จะมบีทบาท
มากขึน้ในชวีติประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนออนไลน์ การท�างาน
ทีบ้่านหรอื work at home การประชมุออนไลน์ การสัง่ซือ้สนิค้า
อุปโภคบริโภคออนไลน์ การท�าธุรกรรมทางการเงิน หรือการดู
ละคร ดูหนังผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากขึ้นแล้ว 
ในขณะนี ้หรอืทีเ่ห็นได้ชัดอีกอย่างหนึง่กค็อื การเปล่ียนพฤตกิรรม
การซือ้ของผู้บรโิภค จากในอดีตคนนยิมเดนิห้าง แต่ปัจจบัุนคนเริม่
หนัมาซือ้ของออนไลน์มากขึน้ รวมถงึการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
ต่าง ๆ ทีม่แีข่งขนักนัอยูม่ากมายในปัจจบุนัและการปรบัตวัเข้าสู่
สงัคมไร้เงนิสด (Cashless society) ทีไ่ด้รบัการยอมรบัและแพร่
หลายมากขึน้

ค�าว่า New Normal ถูกน�ามาใช้ครั้งแรกโดยบิลล์ กรอส  
(Bill Gross) ผูก่้อตัง้บรษิทับรหิารสินทรพัย์ชาวอเมริกัน โดยตอนนัน้
เขาใช้อธบิายถงึสภาวะเศรษฐกจิโลก หลงัจากเกดิวกิฤติเศรษฐกจิ
แฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี ค.ศ.2007-2009  
เพือ่กล่าวถงึการเติบโตทางเศรษฐกิจทีถ่ดถอยลงและคาดว่าจะไม่
กลบัมาเติบโตในระดบัเดมิได้อกีต่อไป และค�าว่า New Normal 
ถกูหยบิมาใช้อกีคร้ังในตอนน้ีทีโ่ลกเกดิวกิฤต ิCOVID-19 แต่ขยาย 
วงออกไปในทกุวงการไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกจิ ธรุกจิ การศกึษา 
ชวีติประจ�าวนั หรือภาคสงัคม อะไรกต็ามทีเ่ป็นเร่ืองเกดิใหม่หลงั 
COVID-19 วถิชีีวติแบบใหม่กจ็ะถกูเรยีกว่า New Normal

ราชบณัฑิตยสภาได้บญัญตัศิพัท์ New Normal : ความปกตใิหม่ 
ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม ่
ทีแ่ตกต่างจากอดตีอนัเนือ่งจากมบีางสิง่มากระทบ จนแบบแผน
และแนวทางปฏบัิตทิีค่นในสงัคมคุน้เคยอย่างเป็นปกตแิละเคยคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ต้องเปลีย่นแปลงไปสูว่ถิใีหม่ภายใต้หลกัมาตรฐานใหม่
ทีไ่ม่คุน้เคย รูปแบบวิถชีวีติใหม่นี ้ประกอบด้วยวธิคีดิ วธิเีรียนรูว้ธิี
สื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้น 
หลงัจากเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงและรนุแรงอย่างใด
อย่างหนึ่ง ท�าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ปัจจุบนัมากกว่าจะธ�ารงรกัษาวถีิดัง้เดมิหรอืหวนหาถงึอดตี

สิง่ทีน่กัวเิคราะห์ประเมนิว่า COVID-19 เป็นตวักระตุน้เทรนด์ 
ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าให้เกิดเร็วข้ึน โดยส่ิงที่คาดกันว่า  
จะกลายเป็น New Normal หลงั COVID-19 ได้แก่

๒. การเว้นระยะห่างทางสงัคม จะกลายเป็นความปกตใิหม่
ของสงัคมเช่นกนั ทัง้ในแง่ของร่างกายและจติใจด้วย ความเชือ่ใจ
กนัทีเ่คยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะน้อยลง ผูค้นจะ 
ลดการปฏสิมัพนัธ์วฒันธรรมในการทกัทายของผูค้น โดยเฉพาะ
หลาย ๆ  ชาตใินตะวนัตกท่ีเคยจบัมือ สมัผสัตัวกนั จะเปลีย่นแปลงไป 
ผู ้คนจะไปในสถานที่สาธารณะน้อยลง เน้นการท�ากิจกรรม 
ทีบ้่านมากขึน้ ลดการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ในด้านการบริการจะมีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน 
เช่น บรกิารนวด การเสรมิสวย การพบแพทย์หรอืรบัยาออนไลน์ 
โดยผ่านการนัดหมายเวลาหรือจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน  
เพือ่ป้องกันการรวมตัวกันโดยไมจ่�าเป็น เพราะนอกจากเวลาจะ
เป็นสิ่งที่มีค่าแล้ว ความเสี่ยงในการรวมตัวกันจะถูกลดโดยการ 
นดัหมายด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

๓.  เทรนด์เรือ่งการใส่ใจสขุภาพ ผูค้นจะให้ความส�าคญักบั
สุขภาพต่อเนื่อง มีความตระหนักในเรื่องเชื้อโรค โรคระบาด  
กนัมากขึน้ ผูค้นน่าจะให้ความส�าคญักบัพฤตกิรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านเป็นเรื่องปกติ การใช้ 
เจลล้างมือ และสังเกตตัวเองเมื่อไม่สบาย ผู้คนจะไม่สัมผัสกัน 
โดยไม่จ�าเป็น

๔. การจับจ่ายใช้สอย การตัดสินใจลงทุน จะเป็นไป 
ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะช่วงที่มีการระบาดรุนแรง  
การประกาศมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้มีผู ้คนตกงานและ
เศรษฐกจิถดถอยในทุกด้าน ผูค้นจะมองหาอาชพีทีม่ัน่คงมากขึน้ 
ใช้จ่ายเงนิด้วยเหตผุลและความคุม้ค่ามากขึน้ ลดการใช้จ่ายสินค้า
ฟุม่เฟือย และหันมาซือ้ประกนัสขุภาพกนัมากข้ึน

๕. การใช้เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ ด้านการแพทย์จะมกีารใช้งาน
หุ่นยนต์อัตโนมตัใินการตรวจรกัษาคนไข้เพิม่ขึน้ เพ่ือลดความเสีย่ง
ของบคุลากรทางการแพทย์ ซึง่เป็นเรือ่งท่ีมคีวามส�าคัญอย่างมาก 
ถงึแม้ว่าจะค้นพบวคัซีนหรอืวธีิการรกัษาแล้ว แต่การลดความเสีย่ง
และแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจ�านวน 
ไม่เพยีงพอกบัความต้องการ กถ็อืว่ามคีวามจ�าเป็น ไม่ว่าจะเป็นช่วง
ทีม่โีรคระบาดเกดิขึน้หรอืไม่กต็าม

๖.  มาตรฐานสขุอนามัย แนวทางปฏิบัตใินทีส่าธารณะ จะมี
มาตรการป้องกนัและตรวจหาเชือ้โรคเพือ่ป้องกนัการระบาดของ
โรคอ่ืน ๆ ในอนาคต เช่น การรณรงค์เร่ืองความสะอาดถกูสุขอนามยั
ในทีส่าธารณะ การตรวจเชค็ป้องกนัคนไม่สบายในการร่วมกิจกรรม
สาธารณะ หรือเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะและ 
ระหว่างประเทศ การท�าความสะอาดและการฆ่าเช้ือในสถานท่ี
สาธารณะจะมีความเข้มข้นขึน้ กจิกรรมรวมตัวในทีส่าธารณะ เช่น 
คอนเสิร์ต การชมุนมุ จะมมีาตรการสาธารณสุขใหม่ ๆ มารองรับ

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด�าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของผู้คน 
อาจไม่ได้เปลีย่นแปลงใหม่ไปตามท่ีคาดการณ์ทัง้หมด การค้นพบ
วัคซีนหรือวิธีการรักษาท่ีรวดเร็ว ก็อาจจะส่งผลให้ผู้คนในบาง
ประเทศไม่ด�าเนนิวถิชีวีติเหมอืนช่วงทีเ่ชือ้โรคแพร่ระบาดรนุแรง
กไ็ด้ ความปกตใิหม่หรอื New Normal อาจเกดิขึน้บางส่วนหรือ
ไม่เกดิเลยกเ็ป็นไปได้ครบั
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๒๕๖๑ ผลดัที ่๑ เมือ่วนัที ่๓๐ เม.ย.๖๓ ณ กองร้อยพลพยาบาล  
กองบริการ พอ.

พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี ผบ.รร.นนก.รับมอบเงิน
สนับสนุนจาก ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๔๘ เพื่อใช้เป็น 
ทุนการศึกษาและสวัสดิการให้แก่ นนอ.เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ 
ณ ห้องรับรอง บก.รร.นนก.(๑) 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร ้อมคณะ  
น.ชั้นผู ้ ใหญ่ของ ทอ.ร ่วมลงนามถวายพระพรเนื่องใน 
วันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักด ี
และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่  
๔ พ.ค.๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง 

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย.มอบข้าวสาร  
และไข่ไก่ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำากัด เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วง 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่  ๑ พ.ค.๖๓  
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.

พล.อ.อ.เสนาะ  พรรณพกิลุ ประธานคณะท่ีปรกึษา ทอ. 
พร้อมคณะ ชนอ.๒๗ มอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสนับสนุน พอ. 
ในการต่อสู้โรคเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร 
โสธรชัย จก.พอ.เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓  
ณ สนง.ผบช.ชั้น ๓ บก.พอ.

พล.อ.ท.ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล รองเสธ.ทอ.(กบ.)/
ประธานพลงังานทดแทน ทอ.เป็นประธานในการประชมุ คณก.
พลังงานทดแทน ทอ.ครั้งที่ ๓/๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓  
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่  
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีท่ี ๔ วพอ.พอ. เม่ือวันที่ 
๒๘ เม.ย.๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำานักงาน วพอ.พอ.

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธ ี
ส่งทหารกองประจำาการ สังกัด ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้ 
รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำาหนด และต้องปลด 
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ กลับภูมิลำาเนา โดยมี  
น.ชั้นผู ้ใหญ่ของ ทอ.เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓  
ณ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ตรพีล  อ่องไพฑรูย์ จก.กร.ทอ.ร่วมแจกจ่ายอาหาร
และให้กำาลังใจแก่พี่น้องประชาชน โดย ศบภ.ทอ.จัดครัวสนาม
จาก พธ.ทอ.ให้บริการอาหารและนำ้าดื่มช่วยเหลือประชาชน 
ในพื้นที่ดอนเมืองที่ได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๓ ณ โรงเรียน 
วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

พล.อ.ท.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.บริจาค 
เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส และเงินสมทบทุนต้านเชื้อไวรัส COVID-19  
เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้กับ รพ.ภูมิพล 
อดุลยเดช พอ.โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพล 
อดุลยเดช พอ.เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่  ๒๙ เม.ย.๖๓  
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
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พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
ในพิธีอำาลาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของทหารกองประจำาการ  
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ เม.ย.๖๓ ณ พัน.อย. 
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธาน 
ในพิธีส่งนักบินไปปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน ณ รร.การบิน 
อ.กำาแพงแสน จว.นครปฐม เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๓ ณ ลานจอด
อากาศยาน ฝูง.๕๐๑ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
ร ่วมแจกจ่ายอาหารและให้กำาลังใจแก่พี่น ้องประชาชน  
โดย ศบภ.ทอ.จัดครัวสนามจาก พธ.ทอ.ให้บริการอาหาร 
และนำ้ าดื่มช ่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ชุมชนริมคลอง 
ฝั ่งตะวันตก เขตสายไหม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร ่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่  ๖ พ.ค ๖๓  
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

น.อ.ปกรวิช  ทองรอด รอง ผบ.บน.๖ เป็นประธาน 
จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการป้องกัน 
อัคคภียัใหแ้ก่กำาลงัพล บน.๖ เมือ่วนัที ่๒๘ เม.ย.๖๓ ณ หอประชมุ 
ธูปะเตมีย์ บน.๖ ดอนเมือง 

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีการมอบแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัยแบบผ้า 
อุปกรณ์ในการป้องกัน ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง สบ.ทอ.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม สบ.ทอ.๑ 

น.อ.แมนสรวง  สวุรรณ ผบ.บน.๗ นำาส่ิงของอปุโภคบริโภค 
มอบให้แก่ครอบครัวของ พลทหาร เพชรรัตน์ ราษีกฤษณ์ และ  
พลทหาร เกียรติศักด์ิ ไทยเอียด ทหารกองประจำาการ พัน.อย.บน.๗  
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัส COVID–19  
เมือ่วนัที ่๒๙ เม.ย.๖๓ ณ อ.ทา่ฉาง และ อ.ทา่ชนะ จว.สุราษฎรธ์าน ี

น.อ.ชนาวีร์   กลิ่นมาลี  ผบ.บน.๒๓  เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง  ตามแนวพระราชดำาริ  บน.๒๓  
กิจกรรมประกอบด้วย  การสอนตัดผม เบื้องต้น โดยมี  นายเชิด   
นติธุร  อาจารยส์อนตัดผม โรงเรียนเสรมิสวย ชวนพศิ  จว.อดุรธานี 
เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่  ๒๙  เม.ย.๖๓ ณ  อาคารกิจกรรม   
บน.๒๓  จว.อุดรธานี  

น.อ.จมุพล  จนัทขมัมา ผบ.บน.๒ นำาข้าราชการ ลกูจ้าง 
พนักงานราชการ และทหารกองประจำาการ ร่วมโครงการ
เพาะต้นกล้า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓  
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ร่วมกับ สนง.
สาธารณสุข จว.พิษณโุลก อำานวยความสะดวกและตรวจคดักรอง 
ผู้โดยสารสายการบินที่เดินทางมาจาก กทม.เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๓ 
ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก 

น.อ.นรุธ  กาํเนดินกัตะ ผบ.บน.๔๑ พรอ้มดว้ย นายคมสนั  
สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงาน 
ของกำาลงัพลทหารกองประจำาการ พนั.อย.บน.๔๑ ทีร่ว่มปฏิบตั ิ
หน้าท่ีกับ จนท.ท่าอากาศยานเชียงใหม่และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
จว.เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี ๑ พ.ค.๖๓ ณ ท่าอากาศยานผู้โดยสารขาออก 
ภายในประเทศ จว.เชียงใหม่

หน้า ๕ 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธานมอบ
ข้าวสาร ไข่ไก่ และเครื่องบริโภคอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็น ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในช่วง
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัท่ี ๒๙ เม.ย.๖๓  
ณ บก.สน.ผบ.ดม. 

น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เป็นประธาน 
ในพิธีอำาลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำาการ  
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ ณ บน.๑  
จว.นครราชสีมา
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ศบภ.ทอ.ให้การสนับสนุนภารกิจรองรับผู้เฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)  
ณ โรงแรม Cinnamon Residence ซอยวภิาวดี ๔๒ เขตจตุจกัร กทม.โดยสนบัสนนุทมีแพทย์
จาก ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ พอ.เพื่อท�าการพยาบาลเบื้องต้นหากมีผู้ป่วยฉุกเฉิน และทีม 
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ในการรักษาความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ผูเ้ฝ้าระวงัในจดุต่าง ๆ  
 ทัง้นี ้พล.อ.อ.สทุธพินัธุ ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ท.ตรพีล 
อ่องไพฑรูย์ จก.กร.ทอ./หน.ฝ่ายกจิการพลเรอืน ศปม.ทอ.ได้ตรวจเยีย่ม State Quarantine ดงั
กล่าว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องแต่งกายส�าหรับผู้เฝ้าระวัง ตลอดจน 
ให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พลตรี ณรัฐ โพธิแพทย์ ผบ.เหตุการณ์ประจ�าศูนย์ 
บริหารเหตุการณ์พื้นที่ควบคุมโรค ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓ ณ โรงแรม 
Cinnamon Residence 

ศบภ.ทอ.ร่วมกับ พอ.ให้การสนับสนุนภารกิจรองรับผู ้เฝ้าระวังที่เดินทางกลับ
จากต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ  
(State Quarantine) ณ โรงแรม Cinnamon Residence ซอยวิภาวดี ๔๒ เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนทีมแพทย์จาก ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ. 
เพือ่ท�าการพยาบาลเบือ้งต้นหากมผีูป่้วยฉกุเฉนิ และทมีเจ้าหน้าทีส่ารวตัรทหารอากาศ ในการ 
รักษาความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เฝ้าระวังในจุดต่าง ๆ  
 ทั้งนี้ พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.เพชร เกษตรสุวรรณ  
ผู ้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ.เดินทางไปตรวจเยี่ยม State  
Quarantine และให้ก�าลังใจทีมแพทย์-พยาบาล เจ ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน โดยมี  
พล.ต.ณรัฐ โพธิแพทย์ ผบ.เหตุการณ์ประจ�าศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นท่ีควบคุมโรค 
พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ. 
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๓ ณ โรงแรม Cinnamon Residence  



วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓

 

หน้า ๗ 

(ต่อจากหน้า ๑)ทอ.มอบอุปกรณ์

(ต่อจากหน้า ๑)ครัวสนามเคลื่อนที่

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ศูนย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ จดัครัวสนาม
เคลื่อนที่จากกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้บริการอาหาร
และน�้าด่ืมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองฝั่ง
ตะวนัตก เขตสายไหม ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 จ�านวน ๓๓๐ ครัวเรือน หรือ
ประมาณ ๑,๔๒๐ คน เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โดยม ีพลอากาศเอก สทิธชัิย แก้วบวัด ีผูช่้วยผูบั้ญชาการ
ทหารอากาศ และ นายยอดขวญั จณุณะปิยะ ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานเขตสายไหม ร่วมแจกจ่ายอาหารและน�า้ด่ืมให้แก่
พี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอาหาร 
เพิม่เตมิจากกลุม่ ดร.เกษม สดงาม สถานตี�ารวจนครบาลสายไหม 
และร้านแหนมล้านนาด้วย

ส�าหรับการให้บริการครัวสนามเคลื่อนที่ในครั้งนี้ 
ก�าหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕ - ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓  
โดยแจกอาหารและเคร่ืองดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
เขตสายไหม จากชุมชนริมคลองสองทั้งฝั่งตะวันตกและ 
ตะวนัออก ตัง้แต่สะพานคู ่ถนนสายไหม ถงึชมุชนศาลเจ้าพ่อ
สมบญุ (สดุเขตสายไหม) รวมทัง้สิน้ประมาณ ๑,๒๑๖ ครวัเรอืน
โดยส�านักงานเขตสายไหมจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือก
ครอบครัวทีไ่ด้รับความเดอืดร้อน และแจกคปูองให้กบัผูแ้ทน
แต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น  
โดยเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทาน 
ทีบ้่านตามจ�านวนสมาชกิในครอบครวั

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้ก�าหนดให้ผู้แทนครอบครัว 

ทีเ่ข้ามารบัแจกอาหาร ปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า 
ซึง่มกีารตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย การล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามค�า
แนะน�าของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ก�าหนดระยะห่างของการเข้าแถว 
รับอาหารตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด  
โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน  
กองทพัอากาศยงัได้จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าท�าความสะอาดและฉดีพ่นน�า้ยา
ฆ่าเช้ือบรเิวณจดุแจกจ่ายอาหารด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือ 
และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
ส�านักเขตสายไหม สถานีต�ารวจนครบาลสายไหม ชมรมพัฒนา
สมัพนัธ์ระดบัผูบ้รหิารกองทพัอากาศ และ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน) และขอเน้นย�า้ว่า การแจกอาหารพร้อมน�า้ดืม่คร้ังนี้ 
ต้องการให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยทีส่ดุ และขอความร่วมมอื 
ให้น�าบัตรคูปองที่ได้รับจากส�านักงานเขตสายไหมมาแสดงต่อ 
เจ้าหน้าที ่ณ จดุรบัแจกอาหาร เพือ่ให้การปฏบัิตเิป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย

จากกรณีท่ีมีการตรวจพบคนขับรถแท็กซี่ติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 จากการสมัผสักบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิท�าให้
ประชาชนขาดความมัน่ใจในการใช้บริการรถแทก็ซี ่ส่งผลให้
มีผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีลดลง คนขับรถแท็กซ่ีมีรายได้ลดลง  
จนอาจท�าให้สหกรณ์หรอือูท่ี่ให้บรกิารเช่าแทก็ซีอ่าจต้องปิด
กจิการไป

พลอากาศตรี กจิสม พนัธุโ์กศล รองเจ้ากรมช่างอากาศ 
เป็นผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารอากาศ มอบอปุกรณ์ป้องกนัการ
แพร่เชือ้ไวรัส COVID-19 ในรถแทก็ซี ่หรือ Taxi Bulkhead 
Barrier ให้แก่ สหกรณ์แท็กซี่ทองค�าสุวรรณภูมิ อู่แท็กซี ่
บางซ่อน อูแ่ทก็ซีป่ระดพิทัธ์ อู่เจ๊อร พระราม ๕ และบรษิทั 
เอกราช ทรานสปอร์ต จ�ากัด ซึง่กองทัพอากาศได้จดัสร้าง
เป็นต้นแบบเพือ่น�าไปผลิตเองในต้นทนุต�า่และตดิตัง้ใช้งาน
ในรถแท็กซี่ ซึ่งสามารถติดตั้งและถอดได้ง่าย รวดเร็ว  
(Quick De-Assembly) โดยไม่ต้องดดัแปลงตวัถงัรถและ
อปุกรณ์เดมิของรถ ลดโอกาสในการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ช้บรกิารแทก็ซีแ่ละ
คนขบัแท็กซี ่ในโอกาสนีท้มีวศิวกรกรมช่างอากาศได้มอบ
แบบพิมพ์เขยีวให้สหกรณ์หรอือูแ่ทก็ซี ่เพือ่น�าไปผลติใช้งาน
และพฒันาต่อยอดในอนาคตด้วย เมือ่วนัที ่๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ กรมช่างอากาศ



  วันที่ ๑ - ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

      
   

หน้า ๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ซึง่เป็น
หนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์
พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรพัย์ให้เอสซีจดี�าเนนิการ
ก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ๒๐ แห่งทัว่ประเทศ ได้แก่ 

๑.  รพ.ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
๒.  รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 
๓.  สถาบันบ�าราศนราดรู 
๔.  รพ.สมเดจ็พระยพุราชสระแก้ว 
๕.  สถาบันโรคทรวงอก 
๖.  รพ.ต�ารวจ 
๗.  รพ.กลาง 
๘.  รพ.สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์กรมแพทย์ทหารเรอื 
๙.  รพ.นครปฐม 
๑๐. รพ.ราชบรีุ 
๑๑.  รพ.พทุธชนิราช พษิณโุลก 
๑๒.  รพ.พหลพลพยหุเสนา 
๑๓.  รพ.อตุรดติถ์ 
๑๔. รพ.สวรรค์ประชารกัษ์ 
๑๕.  รพ.นครพิงค์ 
๑๖.  รพ.อดุรธานี 
๑๗.  รพ.เชยีงรายประชานเุคราะห์ 
๑๘. รพ.สรุาษฎร์ธานี 
๑๙. รพ.สงขลานครนิทร์ 
๒๐. รพ.หาดใหญ่ 
โดยเบือ้งต้น ได้พระราชทานห้องตรวจหาเชือ้ให้โรงพยาบาล

ภูมพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซ่ึงอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของกองทัพอากาศ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากการติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน 
และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศท่ีเหมาะสม  
พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จ�ากัดได้อย่างรวดเร็วภายใน ๓ วัน  
เพือ่ให้พร้อมบรกิารแก่บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนได้
ทนัท ียงัความปลืม้ปีตแิก่ทมีแพทย์ พยาบาล บคุลากรทางการ
แพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู ้สึกส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น โดยม ีพลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย  

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ทวีพงษ์  
ปาจรย์ี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย ์
ทหารอากาศ และนายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
เอสซีจ ีร่วมพธิรีบัพระราชทานห้องตรวจหาเชือ้ดังกล่าว

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชยั เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 
กล่าวว่า “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิ ีทรงมพีระเมตตาต่อกองทัพอากาศ บคุลากรทางการแพทย์
ทกุคนของโรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  
“ห้องตรวจหาเช้ือ (Modular Swab Unit)” ซ่ึงเป็นหนึง่ในโครงการ
เคร่ืองช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับ
สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือไวรัส COVID-19  
โดยพระราชทานพระราชทรพัย์ให้เอสซจีีด�าเนนิการก่อสร้างให้แก่
โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม ๒๐ แห่งทัว่ประเทศ รวมถงึโรงพยาบาล
ภูมพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทพัอากาศ บุคลากร
ทางการแพทย์ทกุคน ของโรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ และประชาชนทุกคน รู้สึกซาบซ้ึงและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะน�านวัตกรรมห้อง
ตรวจหาเช้ือที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษา 
ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
ให้ได้รบัการดแูลรกัษาอย่างดทีีสุ่ดเตม็ก�าลังความสามารถ และเพือ่
เป็นเครือ่งมอืป้องกนัให้กบับคุลากรทางการแพทย์ทีท่�างานเป็นแนว
หน้า อกีทัง้เป็นก�าลงัหลกัในการรกัษาผู้ป่วยให้มีขวญั มีก�าลงัใจ และ
มีความปลอดภยัในการปฏบิตังิานต่อไป” 

ขณะที่ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่  
เอสซีจ ีและประธานกรรมการมลูนธิเิอสซจี ีกล่าวว่า “เอสซจี ีรูส้กึ
ปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีส่วนร่วม 
ในการผลิตนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)  
เพื่อช่วยปกป้องแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  
ขณะปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการตอบแทนความเสียสละและอทิุศตน

ของท่านทัง้หลายทีไ่ด้ช่วยกันดแูลรกัษาผูป่้วย และยงัช่วยปกป้อง
ประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสันี ้โดยห้องตรวจหาเชือ้
ดังกล่าว พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living 
Solution ซึ่งได้ออกแบบให้มีระบบที่จะช่วยควบคุมแรงดัน 
และการหมนุเวยีนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย มรีะบบการ
ป้องกันอากาศรั่วไหล ท่ีท�าให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศ 
เข้า-ออกตัวอาคาร ท�าให้ภายในอาคารสามารถควบคุมแรงดัน
อากาศได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยแก่
บคุลากรทางการแพทย์ขณะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้มากขึน้ ส�าหรบัห้อง
ตรวจหาเชื้อท่ีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ ได้ตดิตัง้ในบรเิวณทีเ่ชือ่มต่อกบัจดุคดักรองผูป่้วยเดมิของ
โรงพยาบาล เพือ่ให้ขัน้ตอนการตรวจคดักรองผูป่้วยและการตรวจ
หาเชื้อด�าเนินไปอย่างราบร่ืน แม้ว่าพื้นที่ติดต้ังจะมีข้อจ�ากัด 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีแคบ แต่ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของทาง 
โรงพยาบาล ประกอบกับประสบการณ์และความช�านาญของ 
ทมีตดิตัง้ จึงท�าให้การด�าเนนิการต่าง ๆ  ส�าเรจ็ลงภายในเวลาเพยีง 
๓ วัน พร้อมที่จะให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนได้ในทนัท”ี 

นวตักรรมห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit) นี ้พฒันา
จากเทคโนโลยขีอง SCG HEIM และ Living Solution ภายใน
ห้องตรวจผู้ท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ออกแบบ 
ให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality (IAQ Smart)  
ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด 
ปลอดภยั และระบบการป้องกันอากาศรัว่ไหล (Air Tightness)  
ทีท่�าให้ห้องปิดสนทิ ป้องกนัอากาศเข้า-ออกตวัอาคาร ท�าให้ในตวั
อาคารสามารถควบคมุแรงดนัอากาศได้เป็นอย่างด ีโดยทมีแพทย์
จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป 
อากาศภายในจงึบรสิทุธิป์ลอดภยั ส่วนผูป่้วยท่ีมีความเสีย่งตดิเชือ้
จะอยูใ่นห้องความดนัลบ และมรีะบบดูดอากาศเสียออกไปก�าจดั
อย่างต่อเนือ่ง จงึป้องกนัไม่ให้มอีากาศฟุง้กระจายออกไปภายนอก 
เพือ่สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้แก่ทมีแพทย์ ซึง่การเก็บ
ตัวอย่าง (Swab) จะท�าผ่านแผ่นอะครลิกิทีเ่จาะเป็นช่อง โดยแพทย์
สามารถสอดมอืผ่านช่องท่ีมถีงุมอืคลมุด้วยพลาสติกแบบใช้ครัง้
เดยีวทิง้เพือ่เกบ็ตวัอย่าง จงึลดความเสีย่งในการปนเป้ือนจากผูท้ี่
เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสงยูวีเข้มข้นสูง ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ  
(UV Germicide) หลงัจากการใช้งานในห้องทุกครัง้ ท้ังนี ้โครงสร้าง
กว่าร้อยละ ๘๐ ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานท่ีมีการควบคุม
คณุภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลติ และยงัสามารถ
ตดิตัง้ได้รวดเรว็ 

(ต่อจากหน้า ๑)พระราชทานห้องตรวจเชื้อ

พลอากาศโท ชานนท์ มุง่ธัญญา รองเสนาธกิารทหารอากาศ เป็นประธานในพิธปิีดการเรยีก
ก�าลงัพลส�ารองเพือ่ปฏบิตัริาชการของกองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นภารกจิ
สนับสนุนด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี  
พลอากาศตรี ไวพจน์ เกงิฝาก ผู้บญัชาการโรงเรยีนการบนิ พลอากาศตร ีธนวติต สกลุแสงประภา 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจนัทรเุบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พร้อมท้ังศกึษาดงูาน 
State Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จัดตั้งข้ึนตามมาตรการรองรับคนไทยที่ 
เดนิทางกลบัจากประเทศเส่ียงต่อการติดเช้ือและแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที่  
๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองบญัชาการ โรงเรียนการบิน อ�าเภอก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม

พธิปิีดการเรยีกก�าลงัพลส�ารองเพือ่ปฏบิตัิ
ราชการของกองทัพอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓
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