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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลอากาศเอก แอร์บูล       
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท   
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕   
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กองทัพอากาศเปิดใหบ้ริการ สถานที่กกักันโรคของหน่วยงาน  
(Organization Quarantine :OQ) ในพ้ืนที่ดอนเมือง 

ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) ร่วมกับ กรมแพทย์     
ทหารอากาศ และกรมสวัสดิการทหารอากาศ ด าเนินการจัดต้ัง
สถานท่ีกักกันโรคของหน่วยงาน (Organization Quarantine 
:OQ) ในพื้นท่ีดอนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ของกองทัพอากาศ    
โดยได้ก าหนดให้  บ้านพักรับรอง  ทอ.๕ กรมสวัสดิการ      
ทหารอากาศ เป็น “สถานท่ีกักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)”                   
หรือ “สถานท่ีกักกันโรคฯ” สามารถรองรับผู้เข้ากักกันโรคได้ จ านวน ๙๖ เตียง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก  

 “สถานท่ีกักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)”  ท่ีเตรียมไว้รองรับข้าราชการ ทอ. ท่ีต้องเข้ากักกันโรค   โดยมีบุคลากรทาง
การแพทย์ จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คอยให้การดูแล พร้อมท้ังจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับผู้เข้าพักกักกันโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข            
ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงาน และสามารถเปิดรับผู้เข้ากักกันโรค ชุดแรก ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านพักรับรอง ทอ. ๕  

โดยข้าราชการ ทอ. ท่ีเข้าพักในสถานท่ีกักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง ) ให้พิจารณาใช้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๑. ข้าราชการ ทอ.ท่ีได้รับค าส่ัง หรืออนุมัติ ผบ.ทอ.ให้ไปราชการ หรือกลับจากปฏิบัติภารกิจ 
๒. ข้าราชการ ทอ.ท่ีได้รับค าส่ัง หรืออนุมัติเสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. ให้เข้าสถานท่ีกักกันโรค ฯ 
๓. กรณีอื่น ๆ ให ้ศป.พรท.ศบภ.ทอ. น าเรียนขออนุมัติ เสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. เป็นกรณีไป 

 



วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๔                                                             หนา้ ๓ 
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจา้หน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ ๒๓ 

                                       
พลอากาศตรี ไพฑูรย์  ไล้เลิศ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าท่ี      

สารบรรณ รุ่นท่ี ๒๓ แบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom  เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

การฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศออสเตรเลีย 

                 
นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองฝึกร่วมและผสม ส านักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการ    

ทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อ านวยการกองอ านวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย 
Colonel Stephen Fomiatti ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลียประจ าประเทศไทย และ Squadron Leader Brett Cummings 
หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21     
โดยได้ท าการฝึกในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

ท้ังนี้ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ร่วมการ
ฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีนี้ ได้เปล่ียนรูปแบบการฝึก เป็นการฝึกแบบ Table Top Exercise (TTX) หรือการฝึก
จ าลองการยุทธทางอากาศ ร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ซึ่งจะเป็นการฝึก
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์สมมุติท่ีก าหนดขึ้น โดยจะมุ่งเน้น การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมท้ังการท าความเข้าใจ        
แผนนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติ บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้น ให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของการฝึก  

ซึ่งการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในครั้งนี้ นอกจากจะเสริมทักษะและความเป็นมืออาชีพให้หน่วยบินท่ีเข้ารับ
การฝึกมีความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสมแล้ว ยังเป็นการก ระชับความสัมพันธ์
ทางด้านการทหารระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                       หน้า  ๔ 

 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวดั ประจ าปี ๒๕๖๔ 

          
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัด ประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับคนท่ี

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าไว้กับทางโรงพยาบาล โดยในปีนี้ทางส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการ
เปิดจองสิทธิล่วงหน้า ท าให้ประชาชนท่ีมารับบริการมีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับวีคซีนอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันทาง 
โรงพยาบาลยังสามารถเตรียมระบบส าหรับให้บริการในการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนท่ีเข้ารับบริการและสามารถ    
น าข้อมูลมาบริหารเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วย โดยให้บริการตั้งแต่วันท่ี ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ช้ัน ๑ 
อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ 

กองบิน ๕ จดัอบรมให้ความรู้วัคซีนปอ้งกัน COVID-19 

          
นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ

ทหารกองประจ าการกองบิน ๕ รับฟังการบรรยายผ่านระบบ Video Conference โดยนาวาอากาศตรีหญิง บุษย์ฉัตร       
ลับไพรี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ความส าคัญของฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ ให้แก่ก าลังพลกองบิน ๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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