
  

 

แถลงข่าวแข่งขันชกมวยไทย
และเปิดสนามมวยเยาวชน ทอ.

ทอ.เดนิหนา้ชว่ยเหลอืตอ่เนือ่ง
สง่สิง่ของเพือ่ชว่ยเหลอื
พี่น้องชาวอุบลราชธานี

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๒๓ วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒   www.rtaf.mi.th
อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่
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แนะน�ำผู้บังคับบัญชำระดับสูงใหม่
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น ในส่วนของกองทัพอากาศ  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญฯ หลายต�าแหน่งด้วยกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการแนะน�าผู้บังคับบัญชาระดับสูงใหม่ จึงใคร่ขอเสนอประวัติพอสังเขป ดังนี้

พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 
วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗
 - โรงเรียนนายเรืออากาศเยอรมัน - (๒๕๒๕) 
 - MASTER OF ENGINEERING มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 -  ผู้บังคับการกองบิน ๗
 -  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/เบอร์ลิน 
 -  รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/ปารีส และรักษาราชการ
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/โรม
 -  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 -  รองเสนาธิการทหารอากาศ
 -  เสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

 เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๒
วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ 
 - ปลัดบัญชีทหารอากาศ
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก วีรพงษ์  นิลจินดา
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

 เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙ 
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๖ 
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - รองเจ้ากรมก�าลังพลทหารอากาศ
 - เจ้ากรมก�าลังพลทหาร
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ



วันที่ ๑ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ หน้า ๓ 

สมาชิกการาปนกิจ
สงเคราะห ์

วิ

พลอากาศเอก ธรินทร์  ปุณศรี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 เกิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๔
วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ 
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗ 
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผู้บังคับฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ 
 - ผู้บังคับการกองบิน ๔ 
 - เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
 - รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก สิทธิชัย  แก้วบัวดี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๓
วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙ 
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๖ 
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 - รองเสนาธิการทหารอากาศ 

พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง
เสนาธิการทหารอากาศ

เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๐๕
วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ 
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘ 
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - เจ้ากรมก�าลังพลทหารอากาศ
 - รองเสนาธิการทหารอากาศ 



          วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒หน้า ๔ 

พล.อ.ท.ธนศกัดิ ์ เมตะนนัท ์รอง เสธ.ทอ.สง่มอบหนา้ที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ยก.ทอ.ให้แก่ 
พล.อ.ท.ชานนท์  มุง่ธญัญา จก.ยก.ทอ.ทา่นใหม ่เมือ่วนัท่ี  
๑ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย จก.กร.ทอ.ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา กร.ทอ.ให้แก่ 
พล.อ.ต.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันท่ี  
๓๐ ก.ย.๖๒  ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำา ผบ.รร.นนก.ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา กง.ทอ.ให้แก่  
พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน์ จก.กง.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๒  
ณ กง.ทอ.

พล.อ.อ.ภานพุงศ์  เสยยงคะ ประธานคณะทีป่รกึษา ทอ. 
ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ให้แก่ 
พล.อ.อ.เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. 
ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ณ ส�านักงานที่ปรึกษา ทอ.

พล.อ.อ.ชวาลา  ราชวงศ์  ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษ ทอ.ส่งมอบ 
หน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ทสส.ทอ.ให้แก่ 
พล.อ.ท.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ จก.ทสส.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 
๑ ต.ค.๖๒ ณ ทสส.ทอ.

พล.อ.อ.พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. 
ส่งมอบหน้าทีก่ารปฏบิตัริาชการ และการบงัคบับญัชา สพ.ทอ.
ให้แก่ พล.อ.ท.สจุนิดา  สมุามาลย์ จก.สพ.ทอ.ท่านใหม่ เมือ่วนัที่  
๑ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

พล.อ.อ.ภมูพิชิญ์ชากรณ์  จรรยาวจิกัษณ์ ผูท้รงคณุวฒุิ
พเิศษ ทอ.ส่งมอบหน้าทีก่ารปฏบิตัริาชการ และการบงัคับบญัชา 
พอ.ให้แก่ พล.อ.ท.เกรยีงไกร  โสธรชยั จก.พอ.ท่านใหม่ เมือ่วนัที่ 
๑ ต.ค.๖๒ ณ  ห้องประชมุ พล.อ.อ.ประพนัธ์  ธปูะเตมย์ี อาคาร
คุม้เกล้าฯ รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ.

พล.อ.ท.น้อย  ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ.ส่งมอบหน้าที่การ
ปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ให้แก่ พล.อ.ต.เดชอุดม  
คงศรี จก.ยศ.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ณ ยศ.ทอ.

คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
ส่งมอบหน้าที่ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.ให้แก่ แพทย์หญิง  
วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๓๐ ก.ย.๖๒ ณ สมาคมแม่บ้าน ทอ.

พล.อ.ท.คงศักดิ์  จันทรโสภา จก.ขว.ทอ.ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ขว.ทอ.ให้แก่  
พล.อ.ต.พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร จก.ขว.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 
๓๐ ก.ย.๖๒ ณ ขว.ทอ.

พล.อ.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ น.ปฏิบัติการประจ�าส�านักงาน 
ผู ้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ์  
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส่งมอบ
หน้าท่ีการปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา อย.ให้แก่ 
พล.อ.ต.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย.ท่านใหม่ เมื่อวันท่ี  
๓๐ ก.ย.๖๒ ณ บก.อย.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ส่งก�าลงัพลทีจ่ะไปปฏบิตัหิน้าทีใ่น กกล.ทอ.ฉก.๙  เพือ่เป็นขวญั
และก�าลังใจให้แก่ก�าลังพลของ ทอ.ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมี 
น.ชั้นผู ้ ใหญ่ของ ทอ.เข ้าร ่วมพิธี  เ ม่ือวันท่ี ๑ ต.ค.๖๒  
ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ บน.๖ ดอนเมือง
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พล.อ.ท.พัทธนันท์  นุชพงษ์ รอง ผบ.คปอ.ส่งมอบ 
หน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา รร.นนก.ให้แก่ 
พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำา ผบ.รร.นนก.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๑ ต.ค.๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น รอง จก.ยศ.ทอ.ส่งมอบหน้าที่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา วทอ.ยศ.ทอ. ให้แก่ 
พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๑ ต.ค.๖๒ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ ์ผบ.บน.๗ ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา บน.๗ ให้แก่  
น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๒ 
ณ ลานจอดอากาศยานทหาร บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

พล.อ.ต.ศรัณย์  สมคะเณ เสธ.อย.ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ศทย.อย.ให้แก่ 
พล.อ.ต.เอกศักดิ์  เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.ท่านใหม่ เม่ือวันท่ี   
๒ ต.ค.๖๒  ณ ศทย.อย.

พล.อ.ท.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. 
ส่งมอบหน้าทีก่ารปฏบิติัราชการ และการบงัคบับญัชา สวบ.ทอ. 
ให้แก่ พล.อ.ต.วรงค์  ลาภานนัต์ ผอ.สวบ.ทอ.ท่านใหม่ เมือ่วนัท่ี  
๑ ต.ค.๖๒ ณ ห้อง ๕๐๔ อาคารใหม่ สวบ.ทอ.

พล.อ.ท.วิฑูรย์  ตรีพรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.ส่งมอบ
หน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา สพร.ทอ.ให้แก่ 
พล.อ.ต.มงคล  ตั้งสุณาวรรณ ผอ.สพร.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๑ ต.ค.๖๒ ณ สพร.ทอ.

พล.อ.ต.ประสิทธิ์  ย้ิมเจริญ จก.สก.ทอ.ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา สก.ทอ.ให้แก่ 
น.อ.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ 
ณ หอประชุมกานตรัตน์

พล.อ.ต.สุวรรณ  ข�าทอง ผบ.รร.การบิน ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา รร.การบิน ให้แก่  
น.อ.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๓๐ ก.ย.๖๒ ณ  ณ ลานจอดอากาศยาน รร.การบนิ จว.นครปฐม

น.อ.วรชาต ิ ทองศิร ิรอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.ส่งมอบหน้าที่ 
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
ให้แก่ น.อ.สริวร์ี  มณวีงษ์ ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ท่านใหม่ เมือ่วนัท่ี  
๒ ต.ค.๖๒ ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.

น.อ.อานนท์  จารุสมบัติ ผบ.บน.๔ ส่งมอบหน้าที่ 
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา บน.๔ ให้แก่  
น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๒  
ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค บน.๔ 
จว.นครสวรรค์

น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ ส่งมอบหน้าที ่
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา บน.๒ ให้แก่ 
น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๑ ต.ค.๖๒ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูง.๒๐๑ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.หญิง จินตนา  ศิริโยธิพันธุ์ ผอ.สตน.ทอ. 
ส่งมอบหน้าทีก่ารปฏิบตัริาชการ และการบงัคบับญัชา สตน.ทอ. 
ให้แก่ น.อ.หญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผอ.สตน.ทอ.ท่านใหม่  
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ณ สตน.ทอ.



       วันที่ ๑ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒หน้า ๖ 

จากสถิติในแต่ละปีพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยท่ีเป็นโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลันมากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ ราย ในจ�านวนนี้
มผีูเ้สยีชวีติถงึ ๕๐,๐๐๐ รายต่อปี และเป็นโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต
อีกจ�านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาระของญาติพี่น้องในการดูแลรักษา
ระยะยาว อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกัน 
และรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น การรักษาท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง  
และทันเวลาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู ้ป่วยมีโอกาส 
หายเป็นปกติหรือลดอัตราความพิการลงได้ 
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รองผู้อ�านวยการ

Telemedicine’s Thailand 

๑.  การรบัปรกึษาคนไข้ทีม่ี
ภาวะเร่งด่วนตามโรงพยาบาล
เครือข่าย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ด้านโรคหลอด
เ ลื อดสมอ งแบบครบว งจ ร  
โ ร ง พ ย า บ า ล จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ 
สภากาชาดไทย จะเป็นโรงพยาบาล
แม่ข ่ายในการรับปรึกษาและ 
ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
มีโรงพยาบาลเครือข่ายในเขต
กรงุเทพมหานครจ�านวน ๑๕ แห่ง 
มีผู ้ป่วยท่ีรับปรึกษาและส่งต่อ
ประมาณ ๑๔๐ ร ายต ่ อป ี  
มกีารพฒันาระบบการส่งต่อแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า “Drip and Ship 
P rog r am” โดย ทีมแพทย  ์
ผู ้ เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ จะให้ 

เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคหลอดเลอืดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยได้เปิดตัว “ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแบบครบวงจรด้วยโทรเวชกรรม (Telemedicine)” 
(Telemedicine หรือ การแพทย์ทางไกล หรือโทรเวชกรรม 
หมายถงึ การจดัให้บรกิารด้านสาธารณสขุแก่ประชาชนทีอ่ยูห่่างไกล 
โดยบุคลากรผู ้ เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษา
วิจัย และเพื่อประโยชน์ส�าหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากร
ทางการแพทย์) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ประสบ 
ความส�าเร็จในการช่วยเหลือผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
อาการเฉียบพลันร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมยุค ๔.๐ (Innovation in Stroke  
Care 4.0) โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยใน ๔ ลักษณะ ดังนี้

ค�าปรึกษาแก่แพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายและร่วมดูแลผู้ป่วย 
โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) 
ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการประเมนิการให้ยาละลายล่ิมเลือด
ที่โรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการรักษาผู ้ป ่วยที่อยู ่ในภาวะ
เฉียบพลันและต้องการการรักษาในวินาทีชีวิตอย่างเร่งด่วน  
ก่อนส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อรับการรักษา
ด้วยการใช้อุปกรณ์พิเศษต่อไป

พร้อมกันน้ี ศูนย์ฯ ยังได้พัฒนาระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วย 
ในระบบทางด่วนส�าหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 
ด้วยแอปพลิเคชันทีม่ชีือ่ว่า “CU FAST TRACK” บนสมาร์ทโฟน 
เพื่อให้การส่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู ้ป่วยและฟิล์มเอ็กเรย ์
เป ็นไปอย ่างรวดเร็ว ส ่งผลให ้ได ้รับการรักษาทันท ่วงท ี
และมีประสิทธิภาพ

๒. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์นอกเวลาราชการ โดยแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญที่อยู ่
ภายนอกโรงพยาบาล ผ่านทางโทรเวชกรรมโดยหุน่ยนต์คณุหมอ 
(Stroke Robot)  ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยที่พัก
รักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยแพทย์ประจ�าบ้าน
สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกโรงพยาบาลในช่วง
หลงัเวลาราชการได้ตลอดเวลา ผ่านทางโทรเวชกรรมโดยหุน่ยนต์
คณุหมอท�าให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษาทีถ่กูต้อง รวดเรว็และทนัเวลา 
อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยได้ว่ามีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
คอยให้ค�าปรึกษาอยู ่ตลอด ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่ใช้หุ่นยนต์คุณหมอในการร่วม
ดแูลผูป่้วย ซึง่หุน่ยนต์ Stroke Robot นีไ้ด้ตดิตัง้อยูท่ีห้่องฉกุเฉนิ  
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และหอผู้ป่วยวิกฤติ

 ๓. การใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 
หลังจากผู ้ป ่วยได้รับการรักษาช่วงแรกในระยะเฉียบพลัน 

ที่โรงพยาบาลแล้ว ผู ้ป่วยและญาติมักจะเกิดความกังวลใจ 
ในการกลบัไปดแูลต่อเนือ่งเองทีบ้่าน ศนูย์ฯ จงึได้พฒันาหุ่นยนต์
คุณหมอขนาดเล็ก (Home Health Care Robot) ให้ผู้ป่วย 
น�ากลับไปที่บ้าน เพื่อใช้ประเมินสภาวะของผู ้ป่วยบางราย 
ที่จ�าเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดโรคซ�้า โดยเฉพาะ
ภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะซึง่อาจตรวจไม่พบขณะท่ีนอนรกัษาตวั
ในโรงพยาบาล ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถตดิตามอาการ
ของผู ้ป ่วยทางโทรเวชกรรมผ่านหุ ่นยนต์คุณหมอขนาดเล็ก  
ซึ่งสามารถวัดความดัน เตือนให้รับประทานยาหรือท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ เล่มเกมฝึกทักษะทางสมอง และแสดงวีดิทัศน์เพื่อให้ 
ความรู้และสอนวิธีท�ากายภาพบ�าบัดให้แก่ผู้ป่วย 

๔.  คลินิกโทรเวชกรรมตรวจติดตามอาการ เป็นการตรวจ
ติดตามอาการของผู้ป่วยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร ซึง่เหมาะกับผูป่้วยติดเตยีงหรอืเดนิทางล�าบาก ท�าให้ 
ผูป่้วยไม่ต้องเดนิทางไปพบแพทย์ รวมถงึช่วยลดระยะเวลารอพบ
แพทย์เพื่อตรวจรักษาและรับยา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านการแพทย์ นอกจากจะช่วยลดปัญหาความคับคั่งของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยง
ในการเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ลดความกังวลใจของผู้ป่วย  
และเป็นการบูรณาการรักษาพยาบาลเพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง  
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒ หน้า ๗ 

	 พลอากาศเอก	มานัต	วงษ์วาทย์	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	กล่าวถึงแนวทางการท�าหน้าที่ว่า	ภายใต้ลักษณะงาน	การสร้างคนถือเป็นเรื่องส�าคัญ	ในปีหน้า	๒๕๖๓	และ	๒๐๒๐	 
ถือตัวเลขสวย	เลขประทับใจมาก	กองทัพอากาศจะมียุทธศาสตร์ใหม่	Air	power,	Cyber,	Space	ต้องใช้ที่ฉลาดมาก	ๆ	คนดี	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิตวิญญาณ	
มีวินัย	ขยันหมั่นเพียร	10	Q	ของข้าราชการทหารอากาศ		  
	 10	Q	คือสิ่งที่เป็นความพึงปรารถนาของนายทหารสัญญาบัตร	จากโรงเรียนนายเรืออากาศ	(IQ	–	MUQ	-	CQ	–	LQ	-	AQ	–	ACQ	–	EQ	–	MQ	–	SQ	-	PQ)		  
	 ๑.		IQ	ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์	ความฉลาดทางคณิตศาสตร์	ต้นทุนทางธรรมชาติที่มนุษย์นายทหารสัญญาบัตรแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากัน	  
	 ๒.		MUQ	ความฉลาดทางด้านคุณธรรมจริยธรรม	หากไม่ผ่านเกณฑ์นี้ก็ถือว่าหมดสิ้นคุณสมบัติของการเป็นคนที่มีขีดความสามารถ	MUQ	เป็น	Q	ที่สืบเนื่องจาก	IQ	โดยตรง	มันเป็น
วิถีทางธรรมชาติบนความอยู่รอด	บนการเอาตัวรอดของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	โดยเฉพาะมนุษย์และนักรบ	  
	 ๓.		CQ	ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนายกระดับการแก้ปัญหาเป็น	Q	ที่สืบเนื่องมาจาก	IQ	  
	 ๔.		LQ	ความเป็นผู้น�าน�าการตั้งโจทย์ในการพัฒนายกระดับกับการแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยงและควบคู่กันเสมอ	  
	 ๕.		AQ	ความสามารถในการแก้วิกฤติบนการพัฒนายกระดับการแก้ปัญหา	ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือการแก้วิกฤติที่ปัจจัย	คน	หรือมนุษย์	  
	 ๖.		ACQ	ความรับผิดชอบ	บนตนเอง	และบนองค์กรเป็น	Q	ที่สืบเนื่องมาจาก	MUQ	  
	 ๗.		EQ	ความฉลาดทางอารมณ์เป็น	Q	ที่สืบเน่ืองมาจาก	ACQ	ความนุ่มนวลมีเหตุผลอธิบายได้	เช่ือมโยง	ละเอียด	ชัดเจนบนความรับผิดชอบ	ไม่เกรี้ยวกราด	ไม่ดุด่า	ไม่ใช้อารมณ ์
บนความไม่รับผิดชอบ	  
	 ๘.		MQ	ความสามารถในการจัดการองค์กรให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างสอดรับกับยุคสมัยที่ควรจะเป็น	สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์จากยุคเกษตรกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคข้อมูล
ข่าวสารดิจิตอลและสู่ยุคอนาคตอันยาวไกล	  
	 ๙.		SQ	จิตวิญญาณที่ปรากฏออกมาในรูปของความเพียรพยายามในการพัฒนายกระดับองค์กรให้ทันสมัยสอดรับกับยุคสมัย	เชื่อมโยงและควบคู่กับการแก้ปัญหาบนประเด็นส�าคัญ	 
๒	ประเด็น	คือ	๑)	สารัตถะ	(Object)	๒)	เวลา	(time)		  
	 ๑๐.		PQ	ความฉลาดทางร่างกายคือทักษะของความแข็งแกร่งและการเคลื่อนไหวเป็น	Q	ที่สืบเนื่องมาจาก	LQ	ความเป็นผู้น�าของการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี
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       วันที่ ๑ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒หน้า ๘ 

(อ่านต่อหน้า ๗)

ประมวลภาพพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
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