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สวััสดีี
ค่่ะ มิิตรรักนัักอ่่านั TPA NEWS ที่่�เค่ารพรักทีุ่กที่่านั 

เข้้าหนั้าฝนัแล้้วนัะค่ะ ช่่วงน่ั�นัอ่กจากจะต้อ่งระวัง

รักษาสุุข้ภาพให้ห่างไกล้จากโรค่ภัยที่่�มิากับหน้ัาฝนัอ่ย่างไข้้หวัด 

ไข้้เล้ือ่ดอ่อ่กแล้้ว ปีีนั่�ไมิ่เหมิือ่นัปีีก่อ่นัๆ ตรงที่่�เราต้อ่งดูแล้ปี้อ่งกันัตัว

เอ่งไมิ่ให้เสุ่�ยงกับการติดโรค่ COVID-19 กันัอ่่กด้วยนัะค่ะ ข้่าวสุารที่่�

เราได้รับช่มิรับฟัังกันัในัแต่ล้ะวันั จะมิ่การรายงานัสุถานัการณ์์ข้อ่ง

โรค่ COVID-19 น่ั�อ่ยู่ดว้ย ซึ่่�งในัข้า่วกจ็ะมิค่่ำาศัพัที่ใ์หมิ่ๆ  ที่ั�งศัพัที่ภ์าษา

อ่ังกฤษ ค่ำาที่ับศััพที่์ สุ่วนัใหญ่่เปี็นัศััพที่์เที่ค่นัิค่ที่างการแพที่ย์ รวมิถ่ง

ศััพที่์ภาษาไที่ยมิาให้ได้ยินักันัเรื�อ่ยๆ ด้วยเช่่นักันั เรามิาดูกันัค่่ะว่ามิ่

ศััพที่์ค่ำาใดบ้างท่ี่�ใช่้บ่อ่ย แล้้วเราแปีล้เปี็นัภาษาไที่ยได้ว่าอ่ย่างไร 

หมิายค่วามิว่าอ่ะไรกันับ้าง

         

ด้้านโรค และการระบาด้

๑.  COVID-19 ยอ่่มิาจาก “Coronavirus Disease Starting 

in 2019” มิ่ช่่�อ่ที่างการในัภาษาไที่ยว่า โรค่ติดเช่ื�อ่ไวรัสุโค่โรนัา 2019 

(โค่วิด-19) 

๒.  ผู้้�ป่่วยยืนยัน หมิายถ่ง ผูู้้ปี่วยยืนัยันัโรค่ติดเช่ื�อ่ไวรัสุ

โค่โรนัา 2019

๓.  ผู้้�ป่ว่ยเข้�าเกณฑ์์เฝ้า้ระวัง หมิายถ่ง ผูู้้สุงสัุยตดิเช่ื�อ่ไวรสัุ

โค่โรนัา 2019 ที่่�เข้้าเกณ์ฑ์์สุอ่บสุวนัโรค่ (Patient Under Investiga-

tion: PUI)

๔.  Pandemic มิ่ค่วามิหมิายว่า โรค่ระบาดไปีที่ั�วโล้ก หรือ่

โรค่ระบาดข้นัาดใหญ่่ อ่งค์่การอ่นัามิัยโล้ก (WHO: World Health 

Organization) ให้นัิยามิว่าเปี็นัเช่ื�อ่โรค่ท่ี่�ระบาดไปีที่ั�วโล้กท่ี่�ที่ำาให้

อ่ตัราการปีว่ย แล้ะเสุย่ช่ว่ติเพิ�มิสุงูข้่�นัอ่ยา่งมิาก โดยมิาจากรากศัพัที่์

ภาษากร่กท่ี่�แปีล้ว่า ผูู้้ค่นัทัี่�งหมิด เปี็นัศััพที่์ท่ี่�ใช่้โดยผูู้้เช่่�ยวช่าญ่ด้านั

การติดเช่ื�อ่ เมิื�อ่การระบาดหรือ่ Epidemic ข้ยายวงอ่อ่กไปีในัหล้าย

ปีระเที่ศัหรือ่หล้ายที่ว่ปีในัเวล้าพร้อ่มิๆ กันั

การแพร่กระจายข้อ่งโรค่ติดเช่ื�อ่มิ่ ๔ ระดับ ค่ือ่

➣  Endemic (โรค่ปีระจำาถิ�นั) ค่ือ่ โรค่ท่ี่�เกิดข้่�นัปีระจำาในั 

พื�นัที่่�นัั�นัๆ อ่ัตราปี่วยค่งที่่� แล้ะสุามิารถค่าดการณ์์ได้

➣  Outbreak (การระบาด) ค่ือ่ เหตุการณ์์ที่่�มิ่ผูู้้ปี่วยเพิ�มิข้่�นั

ผู้ดิปีกต ิทัี่�งในักรณ่์โรค่ปีระจำาถิ�นั แล้ะกรณ่์พบผูู้ป้ีว่ยในัโรค่อ่บุตัใิหมิ่ 

➣  Epidemic (โรค่ระบาด) ค่ือ่ การระบาดท่ี่�แพร่กระจาย

กว้างข้่�นัในัเช่ิงภูมิิศัาสุตร์

➣  Pandemic (การระบ้าดให้ญ่ทิั�วิโลก) คอ่ โรคระบ้าดทิี�เกดิ

การระบ้าดทิั�วิโลก

๕.  Droplets ห้มายถ้ง ละอองฝ่อยขึ้องสารคัดห้ลั�ง

Airborne ห้มายถ้ง ทิางอากาศ

เม่�อวิันทีิ� ๒๙ มี.ค. องค์การอนามัยโลกย่นยันว่ิาเชี่�อไวิรัส

โคโรนา 2019 ติดต่อกันจากการทิี�ผ่้ติดเชี่�อไอ จาม ห้ร่อพ่ด ซี้�งทิำาให้้

คนอ่�นๆ ในระยะไม่เกิน ๑ เมตร ห้ายใจเอาละอองฝ่อยขึ้องสาร 

คดัห้ลั�ง (Droplets) เขึ้า้ไปิ ละอองฝ่อยมนีำ�าห้นกัมากเกนิกวิา่ทีิ�จะลอย

ไปิในอากาศได้ จ้งไม่ติดต่อกันผ่านทิางอากาศ (Airborne) โดยเชี่�อ

จะตกลงบ้นพ่�นผิวิต่างๆ เช่ีน ราวิจับ้ และห้ากนำาม่อไปิสัมผัส แล้วิ

นำามาสมัผสัใบ้ห้นา้ ตา จมก่ ซี้�งกเ็สี�ยงตดิเชี่�อได ้จง้ควิรลา้งมอ่บ้อ่ยๆ

๖. Super Spreader ห้มายถ้ง ผ่้ทิี�แพร่เชี่�อออกเปิ็นวิงกวิ้าง

Cluster ห้มายถ้ง ผ่้ติดเชี่�อเปิ็นกลุ่มก้อน

นพ.ธินรักษ ์ผลิพฒัน ์รองอธิิบ้ดกีรมควิบ้คุมโรค (คร.) อธิิบ้าย

วิ่าโดยเฉลี�ยแล้วิผ่้ติดเชี่�อ ๑ คนจะแพร่เชี่�อไปิยังคนอ่�นได้ปิระมาณ์ 

๒ คน แต่สำาห้รับ้ Super Spreader จะสามารถแพร่เชี่�อไปิได้ห้ลาย

เทิา่ ห้รอ่มากกว่ิา ๒๐ คน ในปิระเทิศไทิยการแพร่ระบ้าดเป็ินวิงกว้ิาง 

(Super Spreading) เกิดขึ้้�นใน Cluster กลุ่มสนามมวิย และกลุ่ม

สถานบ้ันเทิิง

ด้านสังคืม และการป้องกัน

๑. Social Distancing ค่อ ระยะห้่างทิางสังคม ห้มายถ้ง

 การเว้ินห้ร่อรักษาระยะห่้างระห้ว่ิางบุ้คคลเพ่�อลดการแพร่กระจาย

ขึ้องเชี่�อไวิรัส เปิ็นมาตรการทิี�กระทิรวิงสาธิารณ์สุขึ้แนะนำา เพ่�อลด

การแพร่ระบ้าดขึ้องโรคโควิิด-19 โดยไม่ไปิทิี�ทิี�มีผ่้คนแออัด ห้ร่อห้าก

จำาเปิ็นก็ควิรเวิ้นระยะจากผ่้อ่�น ๑-๒ เมตร

๒. Quarantine ห้มายถ้ง การกักกันเพ่�อสังเกตอาการเริ�ม

ปิ่วิย คำานี�จะใช้ีเฉพาะผ่้ทิี�เข้ึ้าข่ึ้ายเสี�ยงติดโรค เช่ีน กลับ้จากต่าง

ปิระเทิศห้รอ่มปีิระวิตัใิกลช้ีดิกบั้ผ่ป้ิว่ิย แมย้งัไมม่อีาการแตค่วิรกกักนั

ตวัิเองในระยะฟัักตัวิขึ้องโรคเพ่�อดอ่าการราวิ ๑๔ วินั ปิอ้งกันการแพร่

เชี่�อโดยไม่ร่้ตัวิ

Quarantine แบ้่งออกเปิ็นร่ปิแบ้บ้ต่าง ๆ ดังนี�

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

โควิด-19รวมีศััพัท์น�าร้่จากข�าว
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➣  State Quarantine ค่อ การกักกันโรคทิี�ศ่นย์ควิบ้คุมโรค

ซี้�งห้นว่ิยงานขึ้องรฐัจดัตั�งขึ้้�น เปิน็สถานทิี�ทีิ�ห้นว่ิยงานขึ้องรฐัจดัตั�งขึ้้�น

เพ่�อกักตัวิ และควิบ้คุมโรค โดยสถานการณ์์โควิิด-19 ทีิ�ผ่านมา รัฐ

ได้จัดพ่�นทิี� State Quarantine เปิ็น ๒ ส่วิน ค่อ พ่�นทิี�กรุงเทิพฯ และ 

ส่วินกลาง เพ่�อกระจายการเฝ่้าระวิังโรคอย่างทิั�วิถ้ง

➣  Self Quarantine ค่อ การให้้ผ่้ทิี�มีควิามเสี�ยงต่อการเกิด

โรคแยกตัวิเองออกจากครอบ้ครัวิ ชีุมชีน ห้ร่อสังคม เพ่�อลดการแพร่

กระจายขึ้องเชี่�อไวิรัส

๓. Work From Home (WFH) แปิลได้วิ่า การทิำางานจาก

ทิี�บ้า้น เปิน็ชีอ่งทิางการเวิน้ระยะห้า่งทิางสงัคม (Social Distancing) 

เพ่�อลดการแพร่ระบ้าดขึ้องโรค

๔. New Normal, New Norm

เม่�อวินัทีิ� ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ ศ.นพ.สุรพล อสิรไกรศีล นายกราชี- 

บ้ัณ์ฑิิตยสภา ได้เผยแพร่ขึ้้อควิาม ผ่านเฟัซีบุ้๊ก Surapol Issaragrisil 

ระบุ้วิา่ การพจิารณาศึพัท์ี่บญัญตั ิแลัะน่ยิามูข้องคำาวิา่ New normal 

แลัะ New norm

คำาวิา่ New normal ได้มีูการน่ำามูาใช้่อย่างแพร่หลัายใน่ช่ว่ิงทีี่�

มูกีารระบาดข้องโรค COVID-19 โดยคำาวิา่ New normal เปิน็่วิลั ีแลัะ

เปิ็น่สำาน่วิน่ ซ่ึ�ง Oxford dictionary ได้ให้คำาน่ิยามูวิ่า

“A previously unfamiliar or atypical situation that has 

become standard, usual, or expected.”

หมูายถึง สถาน่การณ์หร่อปิรากฏิการณ์ที่ี�แต่เดิมูเปิ็น่สิ�งที่ี� 

ไมู่ปิรกติ ผู้คน่ไมู่คุ้น่เคย ไมู่ใช่่มูาตรฐาน่ ต่อมูามูีเหตุหร่อเกิดวิิกฤต

บางอย่าง จงึมูกีารเปิลัี�ยน่แปิลัง ที่ำาใหส้ถาน่การณ์หรอ่ปิรากฏิการณ์

น่ั�น่กลัายเปิ็น่สิ�งที่ี�ปิรกติ แลัะเปิ็น่มูาตรฐาน่

กรรมูการได้ให้ควิามูเห็น่วิ่าคำาจำากัดควิามูข้องคำาวิ่า New 

normal เปิน็่พลัวิตั1แลัะคำานี่�มูทีี่ี�ใช่ใ้น่หลัายบรบิที่ ไมูใ่ช่เ่ฉพาะใน่ที่าง

ธิุรกิจหร่อวิิถีช่ีวิิตเที่่าน่ั�น่ จึงเปิ็น่การยากที่ี�จะหาคำากลัางๆ ที่ี�จะใช่้ได้

ใน่ทุี่กบริบที่ จึงมูีข้้อสรุปิร่วิมูกัน่วิ่า ควิรจะเข้ียน่คำานี่�ที่ับศึัพที่์ภาษา

อังกฤษวิ่า “น่ิวิน่อร์มูัลั” จะส่�อควิามูหมูายได้ดีกวิ่า อย่างไรก็ตามู

คณะกรรมูการบัญญัติศึัพที่์น่ิเที่ศึศึาสตร์ได้บัญญัติคำาน่ี�ไวิ้แล้ัวิวิ่า

ควิามูปิรกติใหมู่, ฐาน่วิิถีช่ีวิิตใหมู่ คณะกรรมูการจึงมีูควิามูเห็น่ว่ิา

สามูารถใช่้สองคำาน่ี�ได้ด้วิย อีกคำาหน่ึ�งค่อ New norm คณะกรรมูการ

ให้ใช่้คำาวิ่า “บรรที่ัดฐาน่ใหมู่”

นอกจากนี� สำานกังานกองทุินสนับ้สนุนการสร้างเสริมสขุึ้ภาพ 

(สสส.) ผ่ท้ิำาขึ้อ้มล่ส่�อปิระชีาสัมพนัธิไ์ทิยร่ส้่โ้ควิิดรว่ิมกบั้กรมควิบ้คมุ

โรค ได้เผยแพรส่่�อวิิดโีอกระตุน้ปิระชีาชีนให้เ้กดิควิามตระห้นักในการ

ด่แลสุขึ้ภาพในทิุกรายละเอียดขึ้องชีีวิิต ได้ให้้ควิามห้มายขึ้อง New 

Normal วิ่า “ชีีวิิตวิิถีให้ม่”

สรุปิได้วิ่า ราชีบั้ณ์ฑิิตยสภา แนะนำาให้้เขีึ้ยนคำาวิ่า “New 

normal” นี�เปิ็นการทิับ้ศัพทิ์วิ่า “นิวินอร์มัล” และบ้ัญญัติศัพทิ์ “New 

normal” วิ่า “ควิามปิรกติให้ม่”, “ฐานวิิถีชีีวิิตให้ม่” New norm” วิ่า

“บ้รรทัิดฐานให้ม่” ส่วิน สสส. ให้้ควิามห้มาย “New normal” วิ่า 

“ชีีวิิตวิิถีให้ม่”

ถา้เราดแ่ลรกัษาสขุึ้ภาพ ใชีช้ีวิีิตอย่างระมดัระวิงั ไมป่ิระมาทิ

ผ่้เขึ้ียนเชี่�อเห้ล่อเกินค่ะวิ่าเราจะมีสุขึ้ภาพดี ห้่างไกลโรคภัยแน่นอน
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