
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา  
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) 
พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ านวน ๑๙ แห่ง          
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง ท าให้มีผู้ป่วย     
นวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการตรวจ
ภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น  ลดระยะเวลา       
ในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิต  และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง         
จะน าเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานน้ีไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่าย 
และน าออกมาใช้ งานในภาคสนามเมื่ อมีภารกิจใหม่  เมื่ อวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔                  
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    
 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หนา้ ๒ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) 

          
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า      

โปรดกระหม่อมให้ คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา น าเครื่อง Oxygen High Flow 
พระราชทาน จ านวน ๕ เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซึ่งพระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 

รับมอบเงินบริจาค เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์จ าเป็นเพ่ือใช้ใน 
โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) 

                      
พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

ร่วมกับ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขต นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ มอบเงินบริจาคจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และมอบเงินจ านวน ๓๙,๙๗๖ บาท ให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง       
พร้อมมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จ าเป็นเพื่อใช้ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม อาทิ เครื่องวัดระดับออกซิเจน 
เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ พัดลม หม้อต้มน้ า ชุด PPE หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ตู้แช่แข็ง พร้อมกันนี้    
สมาคมชาวพิษณุโลกได้มอบเงินสนับสนุน ๑๔,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการ “รวมน ้าใจ กรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ โควิด-19”  โดยมี พลอากาศโท     
ธนวิตต  สกุลแสงประภา เ จ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น ผู้แทนรับมอบ เมื่ อวัน ท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔                          
ณ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   

พิธีปิดกิจกรรม VIRTUAL RUN และปลูกต้นไม ้

              
พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม VIRTUAL RUN และร่วมกิจกรรม      

ปลูกต้นไม้ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กรมจเรทหารอากาศ 



วันพุธที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔                                                                       หน้า ๓ 
ภารกิจส่งความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมและอพยพคนไทยในอินเดีย  

รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลับประเทศไทย 

    
ตามท่ีกองทัพอากาศได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานส าหรับ

เดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอพยพคนไทยในอินเดีย รวมท้ังข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ท่ีติดเช้ือไวรัส COVID-19 กลับประเทศไทย นั้น 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตระหนักในความส าคัญของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้ส่ังการให้จัด
เครื่องบินล าเลียง แบบท่ี ๑๕ ก หรือ อากาศยานแบบแอร์บัส ACJ ๓๒๐ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ฐานทัพอากาศดอนเมือง 
สนับสนุนภารกิจการล าเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้สภากาชาดอินเดีย และอพยพคนไทยท่ีประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศ รวมท้ัง ภารกิจการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์ โดยจัดทีมแพทย์จากกองทัพอากาศและเจ้าหน้าท่ีจาก     
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ท่ีติดเช้ือไวรัส COVID-19 
เพื่อกลับมารักษาตัวท่ีประเทศไทย โดยออกเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงนิวเดลี เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ท่ี ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๗๐๕  และเดินกลับถึงประเทศไทยในช่วงเย็นวันเดียวกัน เมื่อเวลา ๑๘๑๐  

เท่ียวบินขากลับนี้ ทางสถานทูตได้ประสานเครือข่ายคนไทยในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงแล้ว พบว่า ไม่มีคนไทย  
ในอินเดียรวมท้ังข้าราชการและครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะอพยพเดินทางกลับ
ประเทศหรือกลับมารักษาตัว เนื่องจากคนไทยในอินเดียส่วนหนึ่งมีครอบครัวอยู่ ท่ีนั่น  จึงมีเพียงข้าราชการสถานทูต        
รวมจ านวน ๔ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ป่วยท่ีมีอาการติดเช้ือโควิด ๓ คน และผู้มีความเส่ียงสูง ๑ คน ท่ีเดินทางมาพร้อม
เท่ียวบินนี้เท่านั้น  

ภารกิจรับผู้ป่วยครั้งนี้  ทางทีมแพทย์ได้วางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี  เพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุด          
ตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรค ท้ังกระบวนการรับผู้ป่วยและส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาหลัง
เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จากผู้ป่วยอย่างรัดกุม มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

๑. รถพยาบาลฉุกเฉินจะน าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลเลิดสิน และ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ส่วนผู้มีความเส่ียงสูง เข้ากักตัวท่ี State Quarantine (โรงแรมบางกอกพาเลซ)      
เป็นตามข้ันตอนท่ีทางสาธารณสุขก าหนด  

๒. นักบินและลูกเรือ ทีมแพทย์จากกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข           
จะเข้าสู่กระบวนการ Quarantine ตามข้ันตอนเพื่อกักกันโรคอย่างเคร่งครัด 

ท้ังนี้  “กองทัพอากาศมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการอพยพคนไทย             
ในต่างประเทศ รวมถึงการล้าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เราพร้อมปฏิบัติทันที เม่ือได้รับการร้องขอ” 
 
 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                       หน้า  ๔ 

 
พลังน้ าใจที่มอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน 

     
นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด ผู้อ านวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล 

โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน รับมอบส่ิงของอุปโภคบริโภคจาก คุณกนกวรรณ วิสมิตตนันท์ ผู้จัดการ
แผนกธุรการ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จ ากัด และคณะ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา         
เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

และเมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ โดย นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระตีบ ได้จัดเต็นท์มาอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักรักษา ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน 
โดยท าการตั้งเต็นท์จากจุดจอดรถถึงทางเข้าสู่อาคารที่พัก เพื่อบรรเทาอุปสรรคจากแสงแดด และฝนตก เพื่อให้ โรงพยาบาล
สนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ท่ีเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น  

ข่าวบริการ 
 -   เล่ือนวันประกอบพิธีมังคลาภิเษก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 มีความรุนแรง       

และกระจายวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้การประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจ าลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ          
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ และสอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ของทางราชการ จึงเล่ือนวันประกอบพิธีจากวันอังคารท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

www.rtaf.mi.th 


