
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จัดหา "เครื่องใหออกซิเจนผสมอากาศ

อัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) พระราชทาน"  เพื่อรองรับผูปวยโรค COVID-19 ที่มีปญหาระบบ

การหายใจที่มีจํานวนมากขึ้นในขณะนี้ โดยพระราชทานใหแก โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๑๐ เครื่อง    

ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ไดรับพระราชทาน จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยมี    

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ และพลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เขารวมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ ณ อาคารคุมเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

   ทั้งนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เปนโรงพยาบาลหลักประจํากลุมในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือ เพื่อรับการสงตอผูปวยโรค COVID-19 สามารถรองรับผูปวยได ๘๔ เตียง 

ปจจุบันใหการดูแลรักษาผูปวยอาการหนัก ๒๔ คน และผูปวยอาการปานกลาง-มาก ๔๘ คน              

รวม  จํานวน ๗๒ คน  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

กองทัพอากาศเปดใหบริการ สถานที่กักกนัโรคของหนวยงาน  

(Organization Quarantine :OQ) ในพื้นท่ีดอนเมือง 
ศูนยปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) รวมกับ กรมแพทย     

ทหารอากาศ และกรมสวัสดิการทหารอากาศ ดําเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคของหนวยงาน (Organization Quarantine 

:OQ) ในพื้นที่ดอนเมือง เพื่อแกไขปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกองทัพอากาศ    

โดยไดกําหนดให บานพักรับรอง ทอ.๕ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปน “สถานที่ กักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)”                

หรือ “สถานที่กักกันโรคฯ” สามารถรองรับผูเขากักกันโรคได จํานวน ๙๖ เตยีง พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก  

 “สถานที่กักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)”  ที่เตรียมไวรองรับขาราชการ ทอ. ที่ตองเขากักกันโรคโดยมีบุคลากร             

ทางการแพทย จากกองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ คอยใหการดูแล พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณทางการแพทย 

และขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับผูเขาพักกักกันโรค ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข            

ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติงาน และสามารถเปดรับผูเขากักกันโรค ชุดแรก ในวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บานพักรับรอง ทอ. ๕  

โดยขาราชการ ทอ. ที่เขาพักในสถานที่กักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง) ใหพิจารณาใชแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

๑. ขาราชการ ทอ.ที่ไดรับคําสั่ง หรืออนุมัต ิผบ.ทอ.ใหไปราชการ หรือกลับจากปฏิบัติภารกิจ 

๒. ขาราชการ ทอ.ที่ไดรับคําสั่ง หรืออนุมัติเสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. ใหเขาสถานที่กักกันโรค ฯ 

๓. กรณอีื่น ๆ ให ศป.พรท.ศบภ.ทอ. นําเรียนขออนุมัติ เสธ.ทอ./ผอ.บก.ศปม.ทอ. เปนกรณีไป 

รับมอบเสือ้ที่ระลึกครบรอบปที่ ๖๘ การสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

                              
พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รับมอบเสื้อที่ระลึกครบรอบปที่ ๖๘ การสถาปนา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จาก พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ      

นวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ณ หองรับรองผูบัญชาการทหารอากาศ 

 



วนัจันทรที ่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๔                                                                     หนา ๓ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเย่ียมคํานับจากผูชวยทูตทหารตางประเทศ 

                                                        
พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก นาวาเอก Alexander N. Popkov 

ผูชวยทูตทหารรัสเซีย/กรุงเทพฯ  เพื่ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม  

๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

                                                          
พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก พันเอก Tony Stem ผูชวยทูตทหาร       

สหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ เพ่ือแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม  เม่ือวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ณ หองรับรอง

พิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ลงนามตรวจรบัพัสดุในงวดงานที่ ๒ ตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ อะไหล  

และระบบท่ีเกี่ยวของของเครื่องบิน  ขับไลและฝกแบบท่ี ๒ (T-50TH) ระยะที่ ๓ 

                           
พลอากาศเอก สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ประธานกรรมการ         

ตรวจรับพัสดุ ลงนามตรวจรับพัสดุในงวดงานท่ี ๒ ตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ อะไหล และระบบที่เก่ียวของของเครื่องบิน  

ขับไลและฝกแบบที่ ๒ (T-50TH) ระยะที่ ๓ ระหวาง กองทัพอากาศ และ บริษัท Korea Aerospace Industries Limited 

(KAI) โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค    

การประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange (Cyber SMEE) 

กองทัพอากาศ  - กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประจําป ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒ 

                            
พลอากาศตรี สมพร รมพยอม ผูอํานวยการศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ เปนประธานการประชุม Cyber Subject 

Matter Expert Exchange (Cyber SMEE) กองทัพอากาศ  - กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประจําป ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ผานระบบ

ประชุมทางไกล (VTC) โดยมี หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาภาคแปซิฟก, กองทัพอากาศ        

สหรัฐอเมริกาในกองกําลังปองกันชาติ รัฐวอชิงตัน และหนวยงานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของสหรัฐอเมริกา        

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ 
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มอบหนากากอนามัยใหกับกําลังพลของกรมชางโยธาทหารอากาศ ในสถานการณ COVID-19 

                             
พลอากาศตรี กีรติ ปงเมือง เจากรมชางโยธาทหารอากาศ มอบหนากากอนามัยใหกับขาราชการ ลกูจาง และพนักงานราชการ 

กรมชางโยธาทหารอากาศ ในสถานการณ COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กรมชางโยธาทหารอากาศ  

พิธีวางศิลาฤกษแทนประดิษฐานพระรูปจําลอง พระบิดาแหงกองทัพอากาศ 

                    
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน  ๑ เปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษแทนประดิษฐาน       

พระรูปจําลอง จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ                

พระบิดาแหงกองทัพอากาศ เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณดานหนาอาคารกองบังคับการ กองบิน ๑       

จังหวัดนครราชสีมา  

หนวยมิตรประชากองบิน ๔ ออกชวยเหลือพีน่องประชาชน 

        
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ นําขาราชการ และชมรมแมบานทหารอากาศ

กองบิน ๔ ออกหนวยมิตรประชาชวยเหลือพ่ีนองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19        

โดยมีกิจกรรมมอบหนากากอนามัย แอลกอฮอลลางมือ อาหาร และน้ําดื่ม เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ใหแกประชาชนใน

พ้ืนที่ หมูบานดงพลับ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค พรอมทั้งมอบอาหาร และน้ําดื่ม เพื่อเปนกําลังใจแก

บุคลากรทางการแพทย ของโรงพยาบาลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ ชุด เมื่อวันที่              

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

กองบิน ๕๖  รับมอบแอลกอฮอล จากบริษัท โตโยตาสงขลา 

                                         
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี  ผูบังคับการกองบิน ๕๖  รับมอบแอลกอฮอลจากบริษัท โตโยตาสงขลา       

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เพ่ือสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19        

เมื่อวันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   
www.rtaf.mi.th 


