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รองผู้อ�านวยการ

วิกฤตจากโควิด-19

บทความ “เรื่องราวจากไวรัสโคโรนา” ในหนังสือพิมพ์ 
สารชาวฟ้า ปักษ์แรก ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ระบไุว้ว่า 
เมือ่วนัที ่๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ มจี�านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 หรือโควดิ-19 ท่ัวโลกรวม ๔๐,๖๔๙ ราย รกัษา
หายแล้วจ�านวน ๓,๕๔๘ ราย และเสยีชีวติ ๙๑๐ ราย ประเทศที่
ตรวจพบผูต้ดิเชือ้ทัง้หมดม ี๒๘ ประเทศ 

เวลาผ่านมาเดอืนเศษ เมือ่วนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๖๓ มผีูต้ดิ
เชือ้โควดิ-19 ทัว่โลกรวม ๕๙๗,๒๖๗ ราย รกัษาหายแล้วจ�านวน 
๑๓๓,๓๖๓ ราย และเสยีชีวติ ๒๗,๓๖๕ ราย ประเทศทีต่รวจพบ
ผูต้ดิเชือ้ทัง้หมดม ี๑๙๙ ประเทศ โดย ๕ ล�าดบั ประเทศทีม่ผีูต้ดิ
เชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน สเปน และเยอรมนี  
(ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/) 

วงกว้างท�าให้โอกาสในการเสยีชวีติ
เพิม่ขึน้ แต่สถานะการแพร่ระบาด
ไม่ได้หมายความว่าผู้คนจ�านวน
มากก�าลังเสียชีวิตจากโควิด-19 
การระบาดใหญ่อาจจะเป็นได้ท้ังใน
แง่ปริมาณและผลที่จะเกิดขึ้น  
ซึ่ งตัวอย ่างนั้นมีทั้ ง  เอชไอวี  
โรคอหวิาต์ ไข้หวดัใหญ่สเปนในปี  
ค.ศ.๑๙๑๘ และโรคไข้หวัดใหญ่ 

H1N1 โรคระบาดทีน่่ากลวัทีส่ดุในประวติัศาสตร์คือกาฬโรค ซึง่มี
ผูเ้สียชีวติถงึ ๒๐๐ ล้านคน ในยคุกลางหรือศตวรรษที ่๑๔ และ 
โรคฝีดาษหรอืไข้ทรพษิ ทีม่ผีูเ้สยีชวีติ ๓๐๐ ล้านคน ในศตวรรษที ่๒๐ 

ส�าหรับมาตรการทีใ่ช้ เมือ่มกีารแพร่ระบาดมากขึน้ ได้แก่ 

รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ผู้บริหารส�านักนายก
รฐัมนตร ีเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ ผูบั้ญชาการต�ารวจ
แห่งชาต ิเป็นกรรมการ และเมือ่วนัท่ี ๒๖ มนีาคม ๒๕๖๓ นายก
รัฐมนตรี ได้ประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมออกข้อก�าหนดตามความ 
ในพระราชก�าหนดดงักล่าว มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที ่๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ สรปุดงันี้ 

- ห้ามประชาชนเข้าไปในพืน้ทีห่รอืสถานท่ี ทีม่คีวามเสีย่งต่อ
การติดโรคโควิด-19 

- ปิดสถานทีท่ีมี่ความเส่ียงต่อการตดิโรค 
- ปิดช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจกัร 
- ห้ามกกัตุนสนิค้าทีเ่ป็นยา เวชภณัฑ์ อาหาร น�า้ด่ืม หรือสิง่

อปุโภคบรโิภคอ่ืนทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตประจ�าวัน 
- ห้ามชมุนมุหรอืท�ากจิกรรม 
- ห้ามเสนอข่าวหรือท�าให้แพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมี

ข้อความหรือข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 
ทีไ่ม่เป็นความจรงิ 

- ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ  
เตรยีมการตามมาตรการรับสถานการณ์ 

- การปฏบิติัต่อกลุม่คนทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้ 
- การออกนอกราชอาณาจักรของผู้ไม่มสีญัชาตไิทย 
- การดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งในกรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัต่าง ๆ 
- มาตรการป้องกนัโรค 
- การให้สถานทีร่าชการ สถานท่ีจ�าเป็น เปิดท�าการ 
- ค�าแนะน�าการเดนิทางข้ามพืน้ท่ีจงัหวดัและการจดักจิกรรม

ประเพณหีรอืพิธกีารทางสงัคม 

จากจ�านวนผูต้ดิเช้ือและผูเ้สยีชวีติทีม่จี�านวนเพิม่ข้ึนอย่างน่า
ตกใจ เมือ่วันท่ี ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๓ ผูอ้�านวยการองค์การอนามยัโลก
ได้แถลงให้สถานะปัจจุบันของโรคโควิด-19 เป็นภาวะการ 
ระบาดใหญ่ทัว่โลกหรือ Global Pandemic ซึง่ค�าว่า Pandemic 
ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ เช้ือโรคท่ี
ระบาดไปทั่วโลกที่ท�าให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างมาก โดยมาจากรากศัพท์ภาษากรีก ที่แปลว่าผู้คนทั้งหมด 
เป็นศพัท์ทีใ่ช้โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการตดิเชือ้ เมือ่การระบาดหรอื 
epedimics ขยายวงออกไปในหลายประเทศ หรอืหลายทวปีในเวลา
พร้อม ๆ  กัน การประกาศภาวะโรคระบาดโลก มหีลกัการเบือ้งต้น
อยู ่๓ ประการ คอื โรคสามารถก่อให้เกดิอาการป่วยจนถงึเสียชีวติ  
มกีารตดิต่อระหว่างคนสูค่น และการแพร่ระบาดลกุลามไปทัว่โลก 

ทั้งนี้ระยะภาวะต่าง ๆ การแพร่กระจายของโรคติดเช้ือมี  
๔ ระดบั คอื 

Endemic (โรคประจ�าถ่ิน) คอื โรคทีเ่กดิขึน้ประจ�าในพืน้ที่
น้ัน ๆ อตัราป่วยคงทีแ่ละสามารถคาดการณ์ได้ 

Outbreak (การระบาด) คือ เหตุการณ์ท่ีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
ผดิปกต ิทัง้ในกรณโีรคประจ�าถิน่ และกรณีพบผูป่้วยในโรคอบัุตใิหม่ 

Epidemic (โรคระบาด) คอื การระบาดท่ีแพร่กระจายกว้างขึน้
ในเชิงภมูศิาสตร์ 

Pandemic (การระบาดใหญ่ทัว่โลก) คอื โรคระบาดทีเ่กดิ
การระบาดทัว่โลก 

การระบาดใหญ่นั้นไม่ได้หมายถึง การเพิ่มความรุนแรง 
หรอืความตายของโรค แต่เป็นการเพิม่ข้ึนของการแพร่กระจายใน

Lockdown (ลอ็คดาวน์) เป็นหนึง่ในมาตราการข้ันสดุท้ายท่ี
หลายประเทศใช้ในช่วงสถานะการณ์ทีไ่วรสัโควดิ-19 ก�าลงัระบาด 
เพ่ือสกัดกั้น ยับยั้ง การแพร่กระจายของผู้ติดเชี้อ โดยในแต่ละ
ประเทศจะก�าหนดข้อห้ามและรายละเอยีดความเข้มข้นของมาตราการ
ที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมากการ Lockdown (ล็อคดาวน์)  
จะหมายถงึ การห้ามไม่ให้ออกจากทีพ่กั กักตวัอยูกั่บบ้าน สกัดกัน้
การเข้า-ออกในเมอืงหรอืประเทศทีม่กีาร Lockdown (ลอ็คดาวน์) 
ทั้งน้ีจะมีการก�าหนดระยะเวลาตามนโยบายของแต่ละประเทศ 
และผ่อนปรนเงือ่นไขตามสถานะการณ์ในขณะนัน้ 

Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า “การเว้น
ระยะห่างทางสังคม” คือมาตรการการสร้างระยะห่างระหว่าง 
ตวัเราเองกบัคนอืน่ ๆ  ในสงัคม รวมถงึการลดการออกไปนอกบ้าน
โดยไม่จ�าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วม
กจิกรรมร่วมกับผูอ้ืน่ และการท�างานอยูท่ีบ้่าน ทัง้นีก้ารท�า Social 
Distancing จะช่วยลดอตัราการแพร่ระบาดของไวรสัจากคนสูค่น 

การใช้มาตรการ Social Distancing น้ันไม่ได้พึ่งเกิดขึ้น 
ครัง้แรก แต่ถกูน�ามาใช้ในเหตกุารณ์การระบาดทัว่โลกในหลาย ๆ 
ครัง้แล้ว ตัง้แต่การระบาดของไข้หวดัใหญ่สเปน (Spanish Flu) 
ในระหว่างปี ค.ศ.๑๙๑๘ ถึง ค.ศ.๑๙๒๐ โดยมอีตัราการเสียชวีติ
สงูถงึ ๕๐ - ๑๐๐ ล้านคน ทัว่โลก และไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 
๒๐๐๙ ที่ระบาดจากประเทศเม็กซิโกไปยังทั่วโลก ซ่ึงการท�า 
Social Distancing นัน้ได้พสิจูน์ว่ามาตรการป้องกนัการระบาด
แบบเว้นระยะห่างน้ันมปีระสทิธภิาพ และสามารถช่วยทุเลาระดับ
ความรนุแรงของการระบาดได้จรงิ 

ส�าหรบัการด�าเนินการของประเทศไทย ได้มคี�าสัง่ส�านกันายก
รัฐมนตรีที่ ๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง 
“ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19” เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและมาตรการ
เร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมี นายก
รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

มาตรการต่าง ๆ  ของรฐับาล เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรสัโควดิ-19 ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสงัคมซึง่เป็น
มาตรการระดับโลกยืนยันว่าได้ผล การอยู่บ้าน ท�างานที่บ้าน  
การล้างมอืบ่อย ๆ  การใส่หน้ากากอนามยั ฯลฯ ต้องการความร่วมมอื
จากประชาชนคนไทยทุกคนจงึจะหยดุยัง้การแพร่ระบาดของไวรสั
โควดิ-19 ได้ จงึขอเชญิชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมมอื
ร่วมใจกนัปฏบิตัติามมาตรการของรฐับาล เพือ่ให้ประเทศไทยผ่าน
พ้นวกิฤตการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19 ด้วยความปลอดภัย
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๑ เม.ย.๖๓ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม จ�านวน ๗ เครื่อง ให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพล
อดลุเดช พอ.เป็นผูแ้ทนรบัมอบ ทัง้นี ้บคุลากรทางการแพทย์ทกุคน ของ รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ.รูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคิณุอย่างหาท่ีสดุมไิด้ และจะน�าเครือ่งมอื อุปกรณ์ทางการแพทย์  
ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ น�าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เต็มที่เต็มก�าลังความสามารถต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ�ากัด เพื่อน�าไปแจกจ่าย สนับสนุน ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
และส่งมอบต่อให้แก่ รพ.ภมิูพลอดลุยเดช โดยม ีน.อ.หญงิ อศิรญา  สขุเจรญิ รอง ผอ.รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ. 
เป็นผู้รับมอบ และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สมาคมแม่บ้าน ทอ.



          วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๓หน้า ๔ 

พล.อ.อ.สฤษฎพ์งศ ์ วฒันวรางกรู หน.ฝสธ.ประจำา ผบช/ 
ผบ.เหตุการณ์ ศบภ.ทอ.กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ตรวจเยี่ยม ชย.ทอ.บริเวณจุดคัดกรองการเข้า-ออก 
เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ณ ชย.ทอ.

พล.อ.ท.พงษ ์สวัส ด์ิ   จันทสาร ส ่ งมอบหน ้าที ่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา จก.ขว.ทอ.ให้แก ่
พล.อ.ต.พันธ์ภักดี พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.นำาข้าราชการ 
ลกูจ้าง พนกังานราชการ ทอ.ร่วมบรจิาคโลหิต เนือ่งในสถานการณ์ 
ขาดแคลนโลหิตสำารองของธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เมือ่วนัท่ี ๒๗ ม.ีค.๖๓  
ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ท.ธาดา  เค่ียมทองคำา ส่งมอบหน้าที่ 
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา รร.นนก.ให้แก่
พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นนก.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ รร.นนก.

พล.อ.ท.ต่อพล  ออเขาย้อย ส่งมอบหน้าท่ี 
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา สธน.ทอ.ให้แก่ 
พล.อ.ต.ชูชาติ  ตะวันเย็น ผอ.สธน.ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๑ เม.ย.๖๓ ณ สธน.ทอ.

พล.อ.อ.จโิรจ  บำารงุลาภ ทีป่รกึษาพิเศษ ทอ.เปน็ประธาน 
ในพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อโลหะ จอมพล สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก 
ประชานารถ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓ ณ อนุสาวรีย์อดีต ผบช.ทอ. 
ไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ 

พล.อ.อ.วรีพงษ์  นลิจนิดา รอง ผบ.ทอ./ประธานชมุนมุ
นายเรอือากาศ รุน่ที ่๒๖ พร้อมด้วย พล.อ.อ.สทิธชิยั  แก้วบวัดี  
ผช.ผบ.ทอ.และชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นท่ี ๒๖ มอบกล่อง
ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำาหรับนำาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เแก่ รพ.ในสังกัด พอ.เมื่อวันที่  
๒ เม.ย.๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ พอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม  
สำานักบัณฑิตศึกษา เพ่ือดูความพร้อมของอาคาร สถานท่ี  
ก่อนการเ ปิดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เ ม่ือ วัน ท่ี  
๑ เม.ย.๖๓ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศกึษา รร.นนก.

พล.อ .ท . เดชอุดม  คงศรี  ส ่ งมอบหน ้าที ่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา ยศ.ทอ.ให้แก ่ 
พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำา จก.ยศ.ทอ.ท่านใหม่ เม่ือวันที่  
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต วงษ ์วาทย ์  ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม 
ให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine 
บ ้านพักรับรอง ๕ รร.การบิน และ รพ.จันทรุ เบกษา  
เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม 

พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วย 
ข้าราชการ กพ.ทอ.ร่วมบริจาคโลหิต เน่ืองในสถานการณ์ 
ขาดแคลนโลหิตสำารองของธนาคารเลือด  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  
พอ.จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส C OVID-19  เมื่อวันที่  
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวด ี ผช.ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าว
โครงการ “ทกุ(ข์)ภยั ไทยช่วยกนัเพือ่สาธารณสขุไทย” คร้ังที ่๑  
เพื่อจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัย 
จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
เมือ่วนัที ่๓๐ ม.ีค.๖๓ ณ สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ มอบแอลกอฮอล์  
ความเข้มข้น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ นขต.ตลอดจนหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ บน.๒ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๓ ณ บน.๒ 
จว.ลพบุรี

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ส ่งมอบหน้าที่ 
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา  ผบ.บน.๑ ให้แก่  
น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ ท่า นใหม่ เม่ือวันที่  
๓ เม.ย.๖๓ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา 

พล.อ.ต.ตากเพชร  พินพันธุ์ เสธ.คปอ./หัวหน้าศูนย์ 
รับมือเชื้อไวรัส COVID-19 คปอ.จัดกําลังพลทําความสะอาด 
และฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด 
ในพื้นที่ คปอ.เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ ณ คปอ.

น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ มอบหน้ากาก
อนามัย ให้แก่ หน.นขต.บน.๕๖ เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่  
๑ เม.ย.๖๓ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย 
พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.ร่วมรับมอบฉาก 
กัน้เชือ้โรค จาก คณุธติินยั  งามวฒุบิาล ในนามบรษิทั เฟอร์เมทอล  
จาํกดั เพือ่มอบให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ ของ พอ.เพือ่นาํไป 
ใช้ในการป้องกนัขณะทาํการตรวจเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที่  
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกงิฝาก ผบ.รร.การบนิ รบัมอบหน้ากาก 
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จาก น.ท.หญิง วราภรณ์  
เกงิฝาก ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.รร.การบนิ เพือ่นําไปแจกจ่าย 
ให้แก่ ข้าราชการ ลกูจ้างประจาํ พนกังานราชการ และครอบครวั 
ฐานบินกําแพงแสน  เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ บก.รร.การบิน 
จว.นครปฐม

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ มอบแอลกอฮอล์ 
ความเขม้ข้น ๗๕ เปอรเ์ซ็นต ์ใหแ้ก่ หน.นขต. หัวหนา้หนว่ยสบทบ 
บน.๒๑ ตลอดจนหนว่ยงานท่ีปฏบิตังิานในพืน้ที ่บน.๒๑ เมือ่วนัที ่
๓๐ มี.ค.๖๓ ณ ห้องเวหาสสุข บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 

น.อ.นรุธ  ก�าเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ นําชุดอุปกรณ ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) รองเท้า Cover Shoe และ
หน้ากากผ้า มอบให้แก่ นายรฐัพล  นราดศิร รอง ผวจ.เชยีงใหม่  
เพื่อนําส่งต่อ ให้แก่สํานักงานสาธารณสุข จว.เชียงใหม่  
เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ ศ.ข.ฉ.ก. จว.เชียงใหม่ 

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ พร้อมด้วย  
คุณศิริกานต์  เรืองประยูร ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๖  
ร่วมกิจกรรมทํา Alcohol Hand Spray ความเข้มข้น ๗๐  
เปอร์เซน็ต์ เพือ่ใช้ในการป้องกนัเชือ้ไวรสั COVID-19 และนาํไป 
แจกจ่ายให้กับหน่วยงานใน บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๓  
ณ รพ.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.ชนาวรี ์ กลิน่มาล ีผบ.บน.๒๓ นําขา้ราชการ  และ จนท. 
ศบภ.บน.๒๓ จัดกิจกรรมทําความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ  
และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อป้องกัน 
การแพรก่ระจายของเช้ือไวรสั COVID-19 เมือ่วนัท่ี ๓๑ ม.ีค.๖๓  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จว.อุดรธาน ี

หน้า ๕ 

น.อ.หญิง เจยีงค�า  กงัวล ผอ.วพอ.พอ.มอบหนา้กากผา้ 
ให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ เพื่อนําไปใช้ในการป้องกัน 
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที ่๓๑ ม.ีค.๖๓ 
ณ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ มอบถุงบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพ ให้ประชาชนในพืน้ที ่บน.๕ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ ชุมชนหัวบ้าน จว.ประจวบคีรีขันธ์



          วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๓หน้า ๖ 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ศซบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.วิสุทธ์ิ  สมภักดี  
ผอ.ศซบ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ ศซบ.ทอ.

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิี
เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย  
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ พิธวีางพวงมาลา ณ อนสุาวรย์ีบพุการทีหารอากาศ  
อนสุาวรย์ีอดตี ผบ.ทอ.และ อนสุาวรย์ีทหารอากาศ พธีิฟังสาร  
ผบ.ทอ.และพิธีบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพอากาศ  
 ทั้งนี้ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดพิธีให้สอดคล้อง 
กับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 โดยจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมพิธี จัดจุดคัดกรอง 
ก่อนเข้าพิธี และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ 
ในพิธีฟังสาร ผบ.ทอ.ได้มีการถ่ายทอดสดไปยัง นขต.ทอ. 
ผ่านระบบ IPTV ที่เว็บไซต์ www.rtaf.live แอปพลิเคชัน 
RTAF LIVE และเคเบิลทีวี ทอ. เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓

กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดประชุม 
สือ่สารข้อมลูด้านการป้องกนัและดแูลรกัษาผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสั 
COVID-19 ให้แก่ พยาบาลวชิาชพี ซึง่เป็นพยาบาลทหารอากาศ  
ทีส่�าเรจ็การศกึษาจาก วพอ.พอ.ทีย้่ายไปปฏบัิตงิานนอก พอ.  
ใน นขต.ทอ. ณ ท่ีตั้งดอนเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม 
ความพร้อม ทีจ่ะสนบัสนนุภารกจิ สูว้กิฤตเชือ้ไวรสั COVID-19  
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  



วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๓

 

หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศขุะพนัธุ ์รองผูอ้�านวยการส�านกัยทุธการ
และการฝึก กรมยทุธการทหารอากาศ ในฐานะผูอ้�านวยการกองอ�านวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึก 
COPE TIGER 2020 เป็นประธานในพธิมีอบอาคารจอดรถจกัรยานยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไข่น�า้ 

พิธีลงนามความร่วมมือ
ว่าด้วยการช่วยเหลือ ปชช.
และพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑  
กองบญัชาการกองทพัอากาศ นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรตเิป็นสกัขพียานในพธิลีงนาม
บันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กระทรวง
คมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ โดยม ีพลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ และ นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ร่วมลงนาม 

ส�าหรบับนัทกึความร่วมมอืดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์เพือ่
สนบัสนนุซึง่กนัและกนั ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวง
คมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครฐั ให้สามารถปฏบัิตภิารกจิ
ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้
ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสุด ด้วยการปฏบิตักิารร่วมกัน 
การพัฒนาทรพัยากรบคุคล รวมถึงความร่วมมอืในการด�าเนิน
งานระหว่างสองหน่วยงาน โดยมรีายละเอยีดความร่วมมือ ดงันี้ 

กองทพัอากาศ 
- ให้การสนบัสนนุอากาศยาน เพือ่ท�าการส�ารวจเส้นทาง

คมนาคม ในการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ส�าหรบัการเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรอืช่วงอืน่
เมือ่มีความจ�าเป็น

- ให้การสนบัสนนุอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรอื
ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและ
ติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ
ประเทศทีส่�าคญั 

- สนบัสนนุกรณอ่ืีน ๆ  ตามทีก่องทพัอากาศและกระทรวงคมนาคม
เหน็ชอบร่วมกัน 

กระทรวงคมนาคม 
- ด�าเนนิการพจิารณาปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ของคณะ

กรรมการการบินพลเรอืน และข้อบงัคบัส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ยอมรับ/รับรอง การบินทางทหาร  
ให้สามารถปฏิบตัภิารกิจทางราชการได้อย่างถกูต้องตามมาตรฐานสากล 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการ จัดท�าใบอนุญาต 
ผูป้ระจ�าหน้าทีต่่าง ๆ ให้กบัส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม 

- การแลกเปลีย่นหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน
ในก�ากบัของกระทรวงคมนาคม กับ กองทพัอากาศ 

- การปรับพื้นที่การฝึกบินทางยุทธวิธี ตามความต้องการของ 
กองทพัอากาศ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการใช้ห้วงอากาศ 

- การสนับสนุนกองทัพอากาศ ในการใช้สนามบินในก�ากับของ

กระทรวงคมนาคม เพือ่ปฏิบตักิารทางทหาร การฝึก และการ
พฒันาประเทศ 

ท้ังนี ้ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “บนัทึกความร่วม
มอืฉบบันี ้จะก่อให้เกิดความร่วมมอืในการปฏบิตังิานระหว่าง 
๒ หน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพฒันาประเทศ โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้
เกดิประโยชน์สงูสดุ กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครฐั
หลักซึง่ด�าเนนิการส�ารวจเส้นทางคมนาคม ในการอ�านวยความ
สะดวกและความปลอดภยัส�าหรบัการเดนิทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาล อีกทัง้พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของ
ประเทศทีส่�าคญั ความร่วมมือตามบนัทกึความร่วมมอืฉบบันี้ 
เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของความร่วมมอืระหว่าง ๒ หน่วยงาน และ
ยงัคงความร่วมแรงร่วมใจประสานประโยชน์ต่อกนั เพือ่ความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาตขิองเราต่อไป” 

กองอ�ำนวยกำรฝึกรวมกำรทดแทนกำรฝึก COPE TIGER 2020 
จัดพธิมีอบอำคำรจอดรถจกัรยำนยนต์ให้กบัโรงเรยีนบ้ำนหนองไข่น�ำ้

ทอ.ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๒๒.๐๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓  
เวลำ ๐๑.๐๐ น. ก�ำลงัพลกองทพัอำกำศ  และก�ำลงัพลโครงกำรจติอำสำพระรำชทำน 
เรำท�ำควำมดเีพือ่ ชำต ิศำสน์ กษตัริย์ พร้อมยำนพำหนะ และอปุกรณ์ ปฏบัิติกำรล้ำง
และฉดีพ่นน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรค พืน้ทีส่ำธำรณะบรเิวณตลำดยิง่เจรญิ สะพำนใหม่ ครอบคลมุ
พืน้ทีภ่ำยในตลำดทกุโซน ลำนจอดรถ ทำงเท้ำ ถนน ป้ำยรถเมล์ และพืน้ทีส่ำธำรณะอืน่ ๆ  

การปฏิบตักิารครัง้นี ้ด�าเนนิการในเวลากลางคนืเพือ่ให้กระทบกบัการใช้ชวีติประจ�าวนั
ของประชาชนให้น้อยทีส่ดุ โดยแบ่งการปฏบิตั ิดงันี้

- ชดุกวาดล้าง ท�าความสะอาดถนน โดย ทหารจากหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ พร้อม
รถบรรทกุน�า้ และอปุกรณ์กวาดถนน

- ชุดฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนา
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทพัอากาศ 

- ชุดประสานงาน โดย ศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ
ทัง้นี ้กองทพัอากาศ ยงัคงด�าเนนิการตามมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ง อีกทัง้ยงัด�ารงความพร้อมของ
ทรพัยากรต่าง ๆ  เพ่ือสนบัสนนุรฐับาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรบัมอืกบัสถานการณ์
และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
ส�าหรบักิจกรรมในครัง้นีก้องอ�านวย

การฝึกรวมการทดแทนการฝึก COPE 
TIGER 2020 จดัข้ึนเพ่ือขอบคณุพ่ีน้อง
ประชาชนจงัหวดันครราชสมีาทีอ่าศยัอยู่
โดยรอบบริเวณพื้นที่การฝึกฯที่ได้ให้
ความร่วมมอืด้วยดเีสมอมา โดยกองทพั
อากาศ ได้เห็นความส�าคัญของการ
พัฒนาการศึกษาท่ีเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ดงันัน้ในปีนีก้อง
อ�านวยการฝึกฯจงึได้จดัสร้างโรงจอดรถ
จกัรยานยนต์ เพือ่มอบให้เป็นประโยชน์
กบัคณะครูและนักเรยีนไดใ้ช้ประโยชน์
ต่อไป

พร ้อมกันนี้  นาวาอากาศเอก 
จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการ
กองบิน ๑ และสมาคมแม่บ้านทหาร
อากาศ กองบนิ ๑ ร่วมกนัมอบอปุกรณ์
กฬีาและหน้ากากอนามยัให้กบัคณะครู 
และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไข่น�้า 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา อกีด้วย
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ส�าหรับแอลกอฮอล์ทีน่�ามามอบให้นัน้ประกอบด้วย
๑. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๙๕ เปอร์เซน็ต์ บรรจุถงัขนาด ๒๐๐ ลติร จ�านวน ๓๕ ถงั
๒. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐ เปอร์เซน็ต์ บรรจุขวดขนาด ๔.๕ ลติร จ�านวน ๒๐๐ ขวด
๓. แอลกอฮอล์เจลล้างมอื บรรจขุวดขนาด ๑ ลติร จ�านวน ๑๐๐ ขวด
๔. แอลกอฮอล์เจลล้างมอื บรรจขุวดขนาด ๕ ลติร จ�านวน ๒๐๐ ขวด
๕. แอลกอฮอล์เจลแบบสเปรย์ บรรจุขวดขนาด ๕ ลติร จ�านวน ๒๐๐ ขวด
ส�าหรับแอลกอฮอล์ที่กองทัพอากาศได้รับมอบในครั้งนี้ จะน�าไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ  

เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดของกองทัพอากาศ อาทิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช  
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา และโรงพยาบาลภายในกองบนิต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ

ท้ังน้ี กองทัพอากาศได้ตดิตามและเฝ้าระวงั รวมถงึด�าเนนิการมาตรการคดักรองและฉดีพ่นยาฆ่าเชือ้
ยบัยัง้การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เพือ่ให้พีน้่องประชาชนสามารถกลบัมาด�าเนนิชวีติได้อย่างปกติ
สขุโดยเรว็ทีส่ดุ

โครงการวิง่ติดปีก แชริตี ้รนั (Running with wings) เป็นโครงการภายใต้ความ
ร่วมมอืของ ตลาดยิง่เจรญิ มูลนธิติลาดยิง่เจรญิ กรมแพทย์ทหารอากาศ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชน เพือ่สร้างสมัพนัธภาพของชมุชนชาวสะพานใหม่ ดอนเมอืง 
พร้อมจดัหารายได้มอบให้โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ 
(สีกัน) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านสะพานใหม่ ดอนเมือง ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตอนเหนือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 
จ�านวนกว่า ๑ ล้านคนต่อปี

ทอ.รับมอบแอลกอฮอล์
จากบริษัท ปตท.

เมือ่วนัท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  
เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
เพ่ือน�าไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นายชาญศลิป์ ตรนีชุกร ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ร่วมส่งมอบ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ 
กองบญัชาการกองทพัอากาศ

ผบ.ทอ.รับมอบเงิน
ว่ิงติดปีก แชริต้ี รัน

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  
ผูบั้ญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรบัมอบเงนิบรจิาคในโครงการ 
“วิง่ตดิปีก แชรติี ้รนั” (Running with wings) จาก คณุณฤมล ธรรมวฒันะ 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และกรรมการมลูนธิติลาดยิง่เจริญ ในฐานะ
คณะผูจ้ดังานฯ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ 
เพือ่น�าไปมอบให้แก่โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดชและโรงพยาบาลทหาร
อากาศ (สกีนั) 

เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัอยูใ่นสภาวะทีน่่าเป็นห่วง คณะผูจ้ดังาน 
02ได้ค�านงึถงึความเดอืดร้อนของประชาชน และเพือ่บรรเทาสถานการณ์ จงึขอมอบรายได้ในส่วนค่าสมคัรผูร่้วม
แข่งขัน ทียั่งไม่มกีารหกัค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ จ�านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองทพัอากาศ เพ่ือน�าไปมอบให้แก่
โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) ซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ทนุทรพัย์ เพ่ือจดัซือ้วสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลท่ีส�าคญัเป็นจ�านวนมาก

ทัง้นี ้คณะผู้จดักจิกรรมฯ ได้พจิารณาร่วมกบัทกุภาคส่วนแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นสภาวะทีน่่า
เป็นห่วง และประชาชนผูร่้วมโครงการเกดิความวติกกงัวลในภาวะเสีย่งการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
พร ้อมทั้ ง เป ็นการให ้ความร ่วมมือกับ รัฐบาลในมาตรการป ้องกัน จึ งมีมติ เลื่ อนวันจัดงานเป ็น  
วนัอาทติย์ที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมเีส้นทางวิง่ และสถานท่ีปล่อยตวัตามเดมิ ณ ฐานทพัอากาศดอนเมือง
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