
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ    
และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔            
ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง  

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 

 
กองทัพอากาศ ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 
 

 



วันอังคารท่ี  ๕ มกราคม ๒๕๖๔                                                                                                                                              หน้า  ๓ 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุน  
การป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ในพื้นท่ีโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร 

     
  พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปยังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อตรวจ   

ความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ และให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับ         
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีพลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี      
ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี ไพรวัลย์  พัชรธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
จันทรุเบกษา และ นาวาอากาศเอก นคร  บุญมี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่         
๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์        
ทหารอากาศ และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เย่ียมชม
และให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน จุดตรวจโรคทางเดินหายใจ
แบบ One stop service ห้องปฏิบัติการ PCR ห้องแยกโรคความดันลบส าหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19  
โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่ 

- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษา
ผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ ๔ 

- โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการ
ไม่รุนแรงระดับ ๑-๓ รวมถึงการกักกันโรค 

- โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระดับ ๑-๓ รวมถึงการกักกันโรค  
- กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรค 
นอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองบิน ๒๓ ออกหน่วยมิตรประชาให้บริการพี่น้องประชาชน  

  
นาวาอากาศเอก สุรศักด์ิ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยหน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓ จัดกิจกรรม  

หน่วยมิตรประชาให้บริการ โดย กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว                
จ านวน ๑๐๐ ผืน ให้แก่พี่น้องประชาชนชุมชนบ้านจั่น มอบอุปกรณ์กีฬา ชุดยาเวชภัณฑ์ จากโรงพยาบาล กองบิน ๒๓      
และเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น ให้กับชุมชนบ้านจั่น เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดศรีลาวรรณ จังหวัดอุดรธานี  

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หน้า ๔ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ พษิณุโลก มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอัคคีภัย 

  
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖/ผู้อ านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ 

มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน น าถุงยังชีพ และผ้าห่มน าไปช่วยเหลือนางละเอียด เศษสูงเนิน เนื่องจากบ้านพักอาศัย
ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านเลขที่  ๒๐๔ หมู่ที่  ๑๔ ต าบลท่าหมื่นราม อ าเภอวังทอง           
จังหวัดพิษณุโลก  

กุ้ง กินได ้ปลอดภัย ไม่เสี่ยง  
เราอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ ปลอดภัยจากโควิด 

            
กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด   

ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมายืนยันแล้วว่าสามารถรับประทานอาหารทะเลได้อย่างปลอดภัย 
โดยวิธีปรุงสุก ไม่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้น าร่องในการรับซื้อกุ้ง          
จากพี่น้องเกษตรกร มาประกอบเลีย้งอาหารกลางวัน ให้แก ่นักเรียนจ่าอากาศ ได้รับประทานกัน เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
ที่ผ่านมาและจะขยายผลการจัดซื้อกุ้งต่อไปยังหน่วยข้ึนตรงของกองทัพอากาศ และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ  

ข่าวบริการ  
- ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ พลอากาศเอก รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ผิวเหลือง อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ    

นวมินทกษัตริยาธิราช ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สอิ้ง เพิ่มทองอินทร์ มารดาของ พลอากาศโท ช านาญ เพิ่มทองอินทร์ พลเอก เสถียร    
เพิ่มทองอินทร์ และ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ เพิ่มทองอินทร์ ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และก าหนดพระราชทาน
เพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ 

-  ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่แดง งามเจริญ มารดาของ นาวาอากาศเอก ปรีดา งามเจริญ ก าหนดสวด         
พระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพ          
และก าหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๓๐  
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