
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระราชทรัพย สวนพระองค จํานวน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ในเบื้องตน

กองทัพอากาศ  ไดนําไปใชในการจัดหาชุดปองกันสวนบุคคล (ชุด PPE) จํานวน ๓,๓๓๓ ชุด และปรอทวัดไข

ดจิิตอล จํานวน ๑,๐๐๐ อัน มอบใหแก กรมแพทยทหารอากาศ เพ่ือนําไปใชประโยชน ในการดําเนินการของ

โรงพยาบาลสนามในความรับผิดชอบ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจากรมแพทย         

ทหารอากาศ พรอมดวย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช      

กรมแพทยทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร รองเสนาธิการกรมแพทยทหารอากาศ     

เขารวมพิธีรับมอบฯ เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการ กรมแพทยทหารอากาศ  

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

ปลื้มปติน้ําพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

พระราชทานพระราชทรัพย ๙๙.๙ ลานบาท สนบัสนุนการดําเนินการของวัด สถานศกึษา  

และหนวยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนยพักคอย สถานที่กักตัวท่ัวประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา     

โปรดกระหมอม พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค สนับสนุนการดําเนินการของวัด สถานศึกษา และหนวยงานของ

กองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนยพักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ จํานวนเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชในการ

จัดหาชุดปองกันสวนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณทางการแพทยตาง ๆ 

พรอมทั้งสนับสนุนคาสาธารณูปโภค คาซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาด             

ของโรค COVID-19 และเปนสวนหนึ่งในการบําเพ็ญพระราชการกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา         

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๔  

ในการนี้ กองทัพอากาศไดรับจัดสรรเงินพระราชทานฯ จํานวน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยในเบื้องตนไดนําไปใช        

ในการจัดหา ชุดปองกันสวนบุคคล (ชุด PPE) จํานวน ๓,๓๓๓ ชุด และปรอทวัดไขดิจิตอล จํานวน ๑,๐๐๐ อัน มอบใหแก 

กรมแพทยทหารอากาศ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินการของโรงพยาบาลสนามในความรับผิดชอบ โดยมี พลอากาศโท 

ธนวิตต สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ พรอมดวย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร รองเสนาธิการกรมแพทย  

ทหารอากาศ เขารวมพิธีรับมอบฯ เม่ือวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการ กรมแพทยทหารอากาศ  

ทั้งนี ้กองทัพอากาศ จะพิจารณาดําเนินการใชจายเงินพระราชทาน ฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามพระราช

ประสงค สามารถรองรับสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-๑๙ และรักษาผูปวยทั้งกําลังพล ครอบครัว และประชาชน

ทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสนับสนุนรัฐบาลและลดภาระของระบบสาธารณสุข ยังความปลื้มปติ แก        

แพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ผูปวย และประชาชนผูมารับบริการ ตางรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน 

 
 



วันพธุที่  ๑ กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หนา ๓  

ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจเจาหนาที่ประจําศูนยประสานความชวยเหลือประชาชน 

  
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ          

พลเรือน-ทหาร ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจเจาหนาท่ีประจําศูนยประสานความชวยเหลือประชาชนภายใตสถานการณ    

COVID-19  เมื่อวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม และ ตลาด AC สายไหม 

บริจาคโลหิต เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพัีนปหลวง 

                          
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง พรอมดวยขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และ

ทหารกองประจําการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เขารวมกิจกรรมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส         

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔   

โดยไดสงมอบโลหิตใหกับกองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช จํานวน ๔๑ ยูนิต ๑๘,๔๕๐ ซีซ ีเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๖๔ ณ หองอเนกประสงค กองวิทยาการ สํานักงานผูบังคบัทหารอากาศดอนเมือง  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๒ ซอมแผนการเคลื่อนยายผูประสบภัยทางน้ํา  

                               
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ 

มอบหมายให นาวาอากาศเอก ณัฐพล สําริด เสนาธิการกองบิน ๒ นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒       

จัดการฝกซอมทดสอบแผนการเคลื่อนยายผูประสบภัยทางน้ํา โดยมีการซอมชวยเหลือผูประสพภัยทางน้ํา การรักษาพยาบาล

เบื้องตน เพ่ือเตรียมความพรอมหากมีสถานการณน้ําทวม หรือเกิดอุทกภัย ในชวงฤดูฝน ตามคําสั่งของ ผูอํานวยการศูนย

ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ใหมีความพรอมในการชวยเหลือประชาชน ไดทันทวงท ี

เมื่อวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ อางเก็บน้ําศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ผูบัญชาการทหารอากาศสวีเดน มอบคาํอวยพรและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป 

การบรรจุประจําการอากาศยาน Gripen 39 C/D และ SAAB 340 AEW/B 

                                                               
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ รับมอบคําอวยพรและของที่ระลึกจาก Major General 

Carl Johan Edström ผูบัญชาการทหารอากาศสวีเดน Colonel Malin Presson ผูบังคับการกองบิน F7 Såtenäs 

กองทัพอากาศสวีเดน และ Mr.Göran Märtensson ผูอํานวยการทั่วไป องคการบริหารยุทธภัณฑทางทหารสวีเดน 

(Defence Materiel Administration : FMV) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป การบรรจุประจําการอากาศยาน Gripen 39 

C/D และ SAAB 340 AEW/B ณ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา โดยมีนาวาอากาศตรี โจอาคิม        

ฟลลิฟสัน (Major Joakim Philipson) เปนผูแทนกองทัพอากาศสวีเดนเปนผูมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี    

กองบิน ๒๓ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการสงกลับผูปวย COVID-19 ทางอากาศ 

           
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ ์เสสะเวช ผูบังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให นาวาอากาศเอก ณรงคเดช หอเย็น รองผูบังคับการ

กองบิน ๒๓ พรอมดวยเจาหนาที่กองบิน ๒๓ รวมกับจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที ่๒๔ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี

ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการสงกลับผูปวย COVID-19 ทางอากาศ โดยเครื่องบินลําเลียงแบบ C-295 ของกองทัพบก   

ที่ไดเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพ่ือเปนการกระจายผูปวยกลับไปรักษายังภูมิลําเนา และลดปริมาณผูปวยสะสมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งเท่ียวนี้เปนผูปวยชาวจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ จํานวน ๒๐ คน ซึ่งทางกองทัพบก จัดเครื่องบินลําเลียง

แบบ C-295 จากกรุงเทพกลับภมูิลําเนาและมารักษาตัวบานเกิด โดยมีรถพยาบาลจากจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ มารอรับตัวผูปวย

เพ่ือนํากลับภูมิลําเนา ขณะเดียวกันก็มีทีมแพทยพยาบาลโรงพยาบาลกองบิน ๒๓ และโรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม คอยดูแล

หากมีเหตุฉุกเฉินพรอมในการปฏิบัติทันท ี

ทั้งนี้ ทางกองทัพบกไดมีการปรับแตงระบบตางๆ ของอากาศยานเพ่ิมเติม ปรับปรุงหองโดยสารใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย

ติดเชือ้ ใหสามารถรองรับภารกิจได นอกจากนี้ ยังครอบคลุมเรื่องการปองกันการแพรกระจายของเชื้อ ระบบความปลอดภัย ปรับระบบ

ควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ การติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือการสื่อสาร คํานึงถึงความสะดวกสบายของผูปวย 

รวมถึงความพรอมของบุคลากร นักบิน ชางเครื่อง จัดทีมแพทยและเจาหนาที่พยาบาล ดูแลติดตามอาการของผูปวยในระหวางเดินทาง

ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตรการบิน เมื่อวันที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธาน ี

สําหรับผูปวย COVID-19 กลุมสีเขียว ที่มีความประสงคจะกลับไปรักษายังภูมิลําเนา สามารถติดตอไปยัง               

ศูนยประสานงานตานภัยโควิดกองทัพบก (กทม.) โทร. ๐๒-๒๗๐-๕๖๘๕-๙ ไดตลอด ๒๔ ชม. 
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