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ผบ.ทสส.และ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม
STATE QUARANTINE รร.การบิน

พลเอก พรพพัิฒน์ เบญญศร ีผู้บญัชาการทหารสงูสุด ในฐานะหวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) พร้อมด้วย พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เดนิทางตรวจเยีย่ม State Quarantine โดยม ีพลอากาศตร ีไวพจน์ 
เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
และ นายแพทย์ สามารถ ถริะศกัดิ ์นายแพทย์สาธารณสขุ จงัหวดันครปฐม ร่วมให้การต้อนรบั 
เมือ่วนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ศนูย์ประสานงานดแูลคนไทยในพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัโรค เชือ้ไวรสั 
covid-19 โรงเรยีนการบิน อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวดันครปฐม

ร ่วมส่งคนไทยที่ เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซียและเข ้าพักใน  
State Quarantine โรงเรยีนการบนิ ครบก�าหนด ๑๔ วัน กลบัภมูลิ�าเนา ณ อาคาร
แสนเมือง โรงเรยีนการบิน จงัหวดันครปฐม

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชม 
การทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF 
Nursing_Bot) หรอืน้องถาดหลุม ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) 
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รองผู้อ�านวยการ

ทอ.ร่วมพลังสู้ COVID-19 

ในช่วงที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
กองทพัอากาศได้ก�าหนดมาตรการเพือ่เฝ้าระวัง มาตรการการตรวจ
และคัดกรองภายในกองทัพอากาศ เพื่อลดการแพร่ระบาด 
ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยก�าหนดให้หน่วย 
ขึ้นตรงกองทัพอากาศด�าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ได้แก่ การจ�ากัดช่องทางการเข้าออกส�านักงานเพื่อตรวจและ 
คดักรองบคุคล ก�าหนดจดุตรวจวดัอณุหภูมปิระจ�าช่องทางเข้าออก
ส�านักงานพร้อมเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ ห้ามก�าลังพล
กองทัพอากาศเดินทางไปหรือผ่านประเทศเสี่ยงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ ประชาสัมพนัธ์ให้ความรูใ้นการป้องกนัและ
ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 จดับรกิารทางการแพทย์
คัดกรอง วินิจฉัย และดูแลผู้ป่วย ท�าความสะอาดและฉีดพ่น 
ยาฆ่าเชือ้ในส�านกังาน ต่อมาเม่ือมกีารแพร่ระบาดรนุแรงมากขึน้ 
กองทัพอากาศได้ประกาศปิดแหล่งชุมนุมของข้าราชการและ
ครอบครวั ได้แก่ สโมสร สนามเดก็เล่น สวนสุขภาพ ฯ ล ฯ ก�าหนด
มาตรการระยะห่างทางสงัคมหรอื Social Distancing พร้อมใช้
แนวทางการท�างานจากบ้านหรือ Work From Home มาใช้  
เพือ่ลดความแออัดในส�านักงานและลดความเสีย่งจากการตดิเช้ือ 
โดยใช้การตดิต่อสือ่สารหรอืประชมุทางไกลผ่านแอปพลเิคชนัแทน

เพลง “รอด COVID-19 ด้วย
มือเรา” จัดท�าและเผยแพร่โดย
สถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทัพ
อากาศ เพ่ือเชญิชวนประชาชนให้
ล้างมอืและป้องกนัตนเองจากการ
แพร ่ระบาดไวรัส โดยมีว ่าที่ 
เรอือากาศตร ีสหรฐัต์ หริญัญ์ธน
ภวูดล หรอืสิงโต เดอะสตาร์ ร่วม
แสดงในมิวสิควีดิโอ และเพลง 
“ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งประพันธ์
ค�าร้อง ท�านองและขับร้อง โดย 
เรืออากาศตร ีวรียทุธิ ์นานช้า หรอื 
“บ่าวว”ี เพือ่ให้ก�าลงัใจประชาชน
ในการต ่อสู ้ฝ ่าฟ ันกับป ัญหา 
การแพร ่ ระบาดของโรคภัย  

และจะผ่านพ้นปัญหาไปพร้อมกัน ทั้งน้ียังมีอีกหลายบทเพลง 
ทีก่�าลงัจะเผยแพร่ออกมา ท่านผู้อ่านสามารถตดิตามชมและฟังได้
ทางช่อง Youtube “RTAF CHANNEL”

จากจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีเพิ่มขึ้นกว่าวันละ 
๑๐๐ คน ท�าให้ประชาชนคนไทยเกดิความเครยีด เนือ่งจากความ
หวาดกลวัการแพร่ระบาดและไม่สามารถด�าเนนิชวีติได้ตามปกติ 
พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ จงึได้
รเิริม่ประพันธ์ค�าร้องเพลง “สามคัคไีว้ พ้นภยัไปด้วยกนั” เพือ่ให้
ก�าลังใจและเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยร่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ เพือ่ผ่านพ้นวกิฤตไปด้วยกนั โดยมอบหมายให้ 
กองดรุยิางค์ทหารอากาศ กองบญัชาการอากาศโยธนิ (ดย.อย.) 
ด�าเนินการแต่งท�านองและดนตรี ต่อมาบุคลากรของ ดย.อย. 
ได้จดัท�าและเผยแพร่บทเพลง “ห่าง เพราะ รกั” เพือ่ให้ก�าลังใจ
ผูค้นทีต้่องอยูห่่างกนัตามมาตรการระยะห่างทางสงัคมทีส่ะท้อน
ความจรงิของสังคมไทยในช่วงเวลานัน้

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์บริหารสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เชญิชวน
คนไทยทัว่ประเทศร่วมปรบมือเป็นก�าลงัใจให้บุคลากรทางการแพทย์
ที่ท�างานอย่างหนักพร้อมกัน ระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๐๕ 
นาฬิกา ในส่วนกองทพัอากาศก็ได้เชญิชวนก�าลงัพลของกองทพั
อากาศร่วมปรบมอืให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทพั
อากาศและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีก�าลังพล
ของกองทัพอากาศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งในท่ีตั้ง
ดอนเมืองและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมปรบมือให้ก�าลังใจ
บคุลากรทางการแพทย์จ�านวนมากพร้อมคนไทยทัว่ประเทศ

เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ได้มอบนโยบายให้หน่วยขึน้ตรงกองทพัอากาศพจิารณาน�าขดีความ
สามารถของหน่วยมาสร้างนวัตกรรมสู้กับไวรัส COVID-19  
โดยทีมงานวจิยัโครงการโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช 
ได้น�าเสนอแนวคิดการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย 
COVID-19 (RTAF Nursing_Bot) ซึง่จะช่วยลดภาระกรรมของ 
เจ้าท่ีแพทย์และพยาบาลในการปฏบิติัการพยาบาลผูป่้วย และลด
ความเส่ียงในการเข้าไปในบรเิวณควบคุมผู้ป่วย โดยชดุหุน่ยนต์ที่
พัฒนาขึ้นชุดแรกจ�านวน ๓ ตัว มีขีดความสามารถในการ 
ล�าเลียงส่งอาหาร ยา และเสือ้ผ้าให้ผูป่้วยจ�านวน ๒ ตวั และหุน่ยนต์
อกีหนึง่ตวัจะมชีดุอปุกรณ์ตรวจวดัอณุหภมูอิตัโนมตั ิระบบตรวจ
จับใบหน้าซึ่งจะตรวจจับและบันทึกภาพผู้ป่วย พร้อมบันทึก 

วนัเวลาและข้อมูลอุณหภมูท่ีิตรวจวัดได้ลงบนภาพผูป่้วย แล้วน�า
ไปเก็บในระบบฐานข้อมูลที่แพทย์และพยาบาลสามารถเรียกดู
ข้อมูลผ่านมือถือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้ติดตั้งแท็บเล็ตเพื่อให้
แพทย์และพยาบาลสามารถตดิต่อสือ่สารหรอืสอบถามอาการจาก
ผูป่้วยได้สะดวกและปลอดภยัมากขึน้ ทัง้นีม้โีครงการผลติให้กบัโรง
พยาบาลของกองทพัอากาศ จ�านวนทัง้สิน้ ๑๒ ตวั

ส่วนศูนย์ปฏิบตักิารทางอวกาศ กองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) 
ทีมนักประดิษฐ์ของหน่วย ได้น�าเสนอโครงการในเบื้องต้น  
๓ โครงการ ได้แก่ 

โครงการที ่๑ การสร้างเครือ่งวดัอณุหภมู ิเพือ่แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนเครือ่งวดัอุณหภมูท่ีิได้มาตรฐานและราคาสงู โดยตัง้
ชือ่ว่า “บญุสขุ” เป็นเครือ่งวดัอุณหภมูแิบบใช้มอืถอื (Handheld) 
ซึง่ได้ออกแบบ เขยีนโปรแกรม ประกอบอุปกรณ์ขึน้เอง แล้วน�าไป
ตรวจสอบความเทีย่งตรงกบัเครือ่งวดัอณุหภมูทิีไ่ด้มาตรฐาน ทีก่อง
มาตรวทิยา กรมสือ่สารและอเิล็กทรอนกิส์ทหารอากาศ จากนัน้
น�าไปปรบัแก้ไขให้ได้มาตรฐาน ก่อนผลติประมาณ ๒๐๐ เครือ่ง
และแจกจ่ายให้หน่วยงานในกองทัพอากาศน�าไปใช้งาน  
โดยเคร่ืองต้นแบบทีไ่ด้มาตรฐานสร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ใช้ต้นทนุ
การผลติประมาณ ๘๐๐ บาท ต่อเครือ่ง 

โครงการที่ ๒ การสร้างเคร่ืองช่วยหายใจ (Respirator)  
เพื่อน�าไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อจ�านวนมาก  
ซึง่อาจมอุีปกรณ์ช่วยหายใจไม่เพยีงพอ โดยตัง้ชือ่ว่า “บญุช่วย” 
เป็นเครือ่งช่วยหายใจลกัษณะเดยีวกบัท่ีทางโรงพยาบาลท่ัวไปใช้
ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีภาวะการหายใจล�าบาก ต้องใช้แรงดันน�า
ออกซเิจนเข้าไปในร่างกาย โดยทีมนกัประดษิฐ์ได้ออกแบบและเริม่
ด�าเนนิการจดัท�าโครงสร้างต้นแบบ จากนัน้จงึศกึษาข้อมลูทางการ
แพทย์เกีย่วกบัจงัหวะการบบีอดัอากาศและปรมิาณอากาศทีเ่ข้าไป
ในปอดให้เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ แล้วเขียนโปรแกรม 
ให้สอดคล้องกบัการใช้งาน ทดสอบการใช้งาน ปรบัแก้ไขก่อนผลติ
และน�าไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลของกองทัพอากาศไว้ใช้งาน 
โดยเครือ่งต้นแบบทีไ่ด้มาตรฐานจะสร้างเสรจ็ปลายเดือนเมษายนน้ี 
ใช้ต้นทนุการผลิตประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ต่อเครือ่ง
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ตามที่กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับมอบ หุ ่นยนต์  
จ�านวน ๑ เคร่ือง จากบรษิทั อาร์ ว ีคอนเนก็ซ์ เพือ่ใช้ประโยชน์
ในด้านการพยาบาลผู ้ป ่วยในสถานการณ์แพร ่ระบาด 
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่ถอืเป็นมติใิหม่ในด้านความมัน่คง  
มิติใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และมิติใหม่ของ 
การระดมสรรพก�าลัง ในการน�าหุ่นยนต์ท่ีจัดสร้างขึ้นเพื่อ 
เก็บกู้วัตถุระเบิดของภาคเอกชน มาพัฒนาร่วมกับสถาบัน 
การศึกษาดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์เพื่อน�าไปใช้ในการพยาบาล 
ผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวัสดุที่ใช้สร้างหุ่นยนต์ทั้งหมด
ผลิตภายในประเทศ   

 “จากหุ่นยนต์เก็บกู ้ระเบิด สู ่ หุ ่นยนต์ทางการแพทย์”

 เมือ่วนัที ่๑๗ เม.ย.๖๓ พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.
ได้น�าบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฝึกการใช้งานหุ่นยนต์
จากทีมนักวิจัยของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ ณ รพ.ภูมิพล 
อดุลยเดช พอ.โดยหุ่นยนต์ตัวนี้ พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือ 
ของบริษทั อาร์ ว ีคอนเนก็ซ์ กับ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
บนมาตรฐานหุ่นยนต์ใช้งานทางทหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ในประเทศและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของ 
ผู้ใช้งาน ซึ่งด้วยเหตุที่เป็นการพัฒนาเองท�าให้สามารถควบคุม
องค์ประกอบส�าคัญทั้งหมด ปรับเปลี่ยนได้ทั้ง Hardware และ 
Software ช้ินส่วนต่าง ๆ ที่ส�าคัญก็ออกแบบและผลิตในประเทศ
   

 ในกรณีนี้จึงสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ 
บางส่วนให้ตอบสนองต่อการใช้งานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เพือ่สนบัสนนุการส่งของหรอื
อาหารในพื้นท่ีควบคุม ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์ โดยหุ ่นยนต์สามารถรับน�้าหนักได ้มาก มีรัศมี 
การควบคุมท่ีสามารถขยายได้ตามพื้นท่ีปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม
สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้แบบสองทางผ่านระบบสื่อสารไร้
สายได้อีกด้วย โดยหลังจากนี้ จะน�าไปใช้งานท่ีหอผู้ป่วยรวม
แยกโรคเชือ้ไวรสั COVID-19 ชัน้ ๘/๒ รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ. 
ต่อไป
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ผบ.ทอ.เยี่ยมชมการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องช่วยหายใจ 
และโครงสร้างพร้อมถาดหลุมหุ่นยนต์เพ่ือการพยาบาล

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เยีย่มชมสายการผลติ 
ของ ชอ.ในการสร้างช้ินส่วนโครงสร้างเครื่องช่วยหายใจ  
“น้องบุญช่วย” และการสร้างถาด ของ “น้องถาดหลุม”  
(หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาล) โดย พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี  
จก.ชอ.ให้การต้อนรับและน�าชมสายการผลิต เมื่อวันที่  
๑๘ เม.ย.๖๓ ซึ่งกองโรงงาน ชอ.ได้แสดงการสร้างชิ้นงาน
ด้วยเคร่ืองตัดพลังน�้าแรงดันสูง (Water Jet) ซึ่งสามารถ 
สร้างช้ินงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า ไม่มีผลต่อ
คุณสมบัติของวัสดุ และแสดงการเชื่อมชิ้นงานดังกล่าว 
ด้วยกรรมวิธี Tungsten Inert Gas: TIG โอกาสเดียวกันนี้  
ผบ.ทอ.ได้ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงขีดความสามารถ
เคร่ืองจักรเก่าให้มีความทันสมัย โดยการติดตั้งอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เครื่องจักรท�างานได้เองโดยอัตโนมัติ 
พร ้อมกล่าวขอบคุณรวมทั้งสร ้างขวัญและก�าลังใจแก ่
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้อย่าง 
เต็มก�าลัง

ท้ังน้ี ชอ.ได ้ให ้การสนับสนุนการสร ้างเครื่องมือ  
และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่ทีมงานวิจัย 
และนักประดิษฐ ์  ทอ.โดยการเป ิดสายการผลิตของ 
กองโรงงาน ชอ.แบบเต็มก�าลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ส�าเร็จดังนี้

-  ประกอบโครงสร ้างและถาดรองหุ ่นยนต ์ เพื่อ 
การพยาบาลผู้ป่วย “น้องถาดหลุม” มอบแก่ทีมงานโครงการ
วิจัยของ รร.นนก.

- ขึ้นรูปและสร้างช้ินงานเครื่องช่วยหายใจผู ้ป ่วย  
“น้องบุญช่วย” มอบแก่นักประดิษฐ์ของ ศปอว.ทอ.

- ขึ้นรูปและสร้างช้ินงานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ 
“น้องบุญสุข” มอบแก่นักประดิษฐ์ของ ศปอว.ทอ.

ทั้งหมดนี้ เป ็นการประสานสรรพก�าลังของ ทอ. 
เพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
และประชาชน อีกทั้งยังเป็นการท�าบุญร่วมกันตามแนว 
ความคิดของผู ้บัญชาการทหารอากาศที่มอบไว้ให้ ชอ. 
ถือปฏิบัติร่วมกัน
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พล.อ.ท.ชากร  ตะวนัแจง้ จก.กพ.ทอ.เปน็ประธานในพธิ ี
มอบประกาศนียบัตรกำาลังพลสำารองเหล่าทหารแพทย์  
ที่เข้ามาปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสนับสนุน
ด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 เมือ่วนัท่ี ๒๐ เม.ย.๖๓ ณ บก.รร.การบนิ จว.นครปฐม 

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ ์ผบ.อย.มอบอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ แอลกอฮอล์ หน้ากากเฟสชิลด์  
(Face Shield) และส่ิงของอุปโภค บริโภค ให้ นขต.อย. 
เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓ ณ อย.

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย ์ จก.กร.ทอ.ร่วมแจกจ่าย
อาหารและให้กำาลังใจแก่พี่น้องประชาชน โดย ศบภ.ทอ. 
จดัครัวสนามจาก พธ.ทอ.ให้บรกิารอาหารและนำา้ดืม่ช่วยเหลอื 
ประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองที่ ได ้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓  
ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

 พล.อ.ท.ธนะศักดิ์  เมตะนันท์ รอง เสธ ทอ.(ยก.)/
ผอ.ศตส.จชต.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ.เดินทางไปมอบสิ่งของ 
ใหแ้กห่นว่ยงานในพ้ืนท่ี จชต.และผูป้ระสบภยัจากสถานการณ์
เชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี น.อ.สมพร  ร่มพยอม เป็นผู้แทน 
กร.ทอ.ร่วมคณะฯ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เยี่ยมให้กำาลังใจ  
จนท.ในการสร้าง “อนิทรีย์อนามยั” ซ่ึงเป็นเครือ่งกดแอลกอฮอล์ 
ล้างมือด้วยเท้า ที่จะนำาไปมอบให้ รพ.ใน ๓ จชต.พร้อม
แอลกอฮอล์เจล เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๓ ณ สพ.ทอ.

พล.อ.ท.พนัธ์ภักด ี พฒันกลุ จก.ขว.ทอ.รบัมอบหนา้กาก 
อนามัยชนิดผ้าสปันบอนด์ จาก คุณบรรพต  สุภานุรักษ์  
เพื่อนำาแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  
และทหารกองประจำาการ ขว.ทอ.สำาหรับป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที ่๒๐ เม.ย.๖๓ ณ สนง.ขว.ทอ.

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ. รับมอบ face  
shield หน้ากากผ้าฝ้าย และแอลกอฮอล์ขนาดพกพา 
จาก คุณคำาจันทร์ ซาวคำาเขตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กีล่า  
สปอร์ต จำากัด (KELA) เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรของ ทอ. 
เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๖๓ ณ สนง.รอง ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.สทิธชิยั  แก้วบวัด ีผช.ผบ.ทอ.ร่วมแจกจ่ายอาหาร 
และให้กำาลังใจแก่พี่น้องประชาชน โดย ศบภ.ทอ.จัดครัวสนาม 
จาก พธ.ทอ.ให้บริการอาหารและนำ้าดื่มช่วยเหลือประชาชน 
ในพื้นที่ดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 เม่ือวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ ณ โรงเรียน 
วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

พล.อ.ท.ต่อพล  ออเขาย้อย จก.สพ.ทอ.มอบอุปกรณ ์
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับบริษัท 
อุตสาหกรรมการบิน จำากัด โดยมี พล.อ.อ.ศิริพล  ศิริทรัพย์ 
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด  
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ ณ บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จำากัด

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยีย่มให้กำาลงัใจ 
กำาลังพลสำารอง เหล่าแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย ์
ที่ปฏิบัติหน้าที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ ของ รพ.ภูมิพล 
อดุลยเดช พอ.โดยมี พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์ รอง จก.พอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๓ ณ อาคารคุ้มเกล้า 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.จอม  รุ ่งสว่าง องคมนตรี มอบอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ภูมิพล
อดุลยเดช พอ.เพ่ือนำาไปใช้ในการป้องกนัตนเองขณะปฏบัิตงิาน 
ดูแลผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โดยมี  
พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.และ พล.อ.ต.ทวีพงษ์  ปาจรย์ี 
ผอ.รพ.ภูมพิลอดลุยเดช พอ.ร่วมรบัมอบ เมือ่วนัที ่ ๒๑ เม.ย.๖๓  
ณ สำานักงานองคมนตรี

พล.อ.ท.คงศักดิ ์ จันทรโสภา รอง เสธ.ทอ./ประธานรุน่  
หลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นท่ี ๙ และคณะผู้แทนรุ่น ร่วมมอบ 
ตูพ้น่หมอกฆ่าเชือ้ และหนา้กากเฟสชลิด ์(Face Shield) ใหแ้ก่ 
บคุลากรทางการแพทย ์รพ.ทอ.(สกีนั) โดยม ีพล.อ.ต.วษิณ ุภู่ทอง  
เสธ.พอ.เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๓ ณ รพ.ทอ.(สีกัน) 
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พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี ผบ.รร.นนก.และคณะ  
ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง รร.นนก.(แห่งใหม่) 
อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี โดยมี น.อ.กิติชัย  สิริทรัพย์วิศาล 
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓  
ณ รร.นนก.(แห่งใหม่) อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ รับมอบอุปกรณ์ทาง 
การแพทย ์จาก น.อ.ประภาส  เอีย่มโมฬ ีผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย  
มอบให ้บน.๒ เพือ่ใชใ้นการตรวจคดักรองเชือ้ไวรสั COVID-19 
เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๓ ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ต.ฐานัตถ์   จันทร์อ�าไพ รอง จก.กร.ทอ.รับมอบ 
หน้ากากอนามัย N 95 จาก บริษัทบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เพือ่ส่งมอบให้กบั ศบภ.ทอ.และ รพ.ภมิูพล
อดุลยเดช พอ.ส�าหรับแจกจ่ายให้กับก�าลังพลของ ทอ.ที่ปฏิบัต ิ
หน้าที่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 
เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ ณ กร.ทอ.

น.อ.สทุธพิงษ ์ วงษส์วสัดิ ์ผบ.บน.๕๖ เปน็ประธานในพธีิ 
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจ�าการ  
รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๓ ณ สนามฝึก  
พัน.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สขุแสง ผบ.ดม.รบัมอบ face shield  
จาก มูลนิธิใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน (โดยฝันดี-ฝันเด่น) มอบให ้
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ใช้ใส่ป้องกันในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓  
ณ สน.ผบ.ดม.

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ รับมอบเครื่องด่ืม 
และแอลกอฮอล์เจล จากนาย สัญญาพงศ์  บัวงาม ผู้จัดการ 
บริษัท หาดทพิย ์จ�ากดั (มหาชน) ส�าหรบัใชใ้นหนว่ยงาน เมือ่วนัที ่ 
๑๗ เม.ย.๖๓ ณ อาคาร บก.บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาล ีผบ.บน.๒๓ เป็นประธานในพิธ ี
เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการ บน.๒๓ ให้มีความรู ้
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาคมอาเซียน เมือ่วนัที ่๑๗ เม.ย.๖๓ 
ณ หอประชุม บน.๒๓ จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.อาณัต ิ เดชพร จก.สก.ทอ.รบัมอบ face shield 
จาก คุณค�าจันทร์ ซาวค�าเขตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กีล่า 
สปอร์ต จ�ากัด (KELA) เพื่อแจกจ่ายให้ นขต.สก.ทอ.เมื่อวันที่ 
๑๖ เม.ย.๖๓ ณ สก.ทอ.

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖  และเจ้าหน้าที่ 
รพ.กองบิน บน.๔๖ ออกตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และส�ารวจจ�านวนผู้พักอาศัย
บ้านพัก บน.๔๖ กลุ่ม ๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ เม.ย.๖๓ ณ บน.๔๖ 
จว.พิษณุโลก

น.อ.นรุธ  ก�าเนดินกัตะ ผบ.บน.๔๑ รบัมอบ เครือ่งปอ้งกนั 
ชุดอะครีลิก พร้อมอุปกรณ์ส�าหรับป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์  
จาก นายเชิดพงค์ ชัยวัฒน์ธรรงค์  ผู้แทนกลุ่มศิษย์เก่าคณะ
ครศุาสตรอ์สุาหกรรม พระจอมเกลา้พระนครเหนอื เพือ่สง่มอบ 
ต่อให้ รพ.บน.๔๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ เม.ย.๖๓ ณ รพ.บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

หน้า ๕ 

น.อ.เจรญิ  วฒันศรมีงคล ผบ.บน.๑ ส่งมอบ Face Shield  
ให้กับก�าลังพล บน.๑ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชื้อไวรัส 
COVID-19 ประกอบด้วย รพ.กองบิน บน.๑ พัน.อย.บน.๑  
และกองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ บน.๑ เมื่อวันที่  
๑๗ เม.ย.๖๓  ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ รับมอบข้าวสาร
จากสมาชิกเกษตรกร จว.ยโสธร เพ่ือน�าไปแลกเปล่ียนอาหาร
ทะเลแปรรูปจากประชาชนในพื้นที่หาดราไวย์ จว.ภูเก็ต  
ในโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัย COVID-19 “ขนข้าวชาวนา 
เปลี่ยน ปลาชาวเล” เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ ณ หอประชุม 
วิถุอิสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
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ทอ.โดย พอ.ในฐานะหน่วยรับพล กำาลังพลสำารอง  
เหล่าแพทย์ จำานวน ๕๐ คน เพื่อปฏิบัติราชการ ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของ COVID-19 ของ ทอ.ได้จัดการฝึกอบรม 
เพิ่มพูนความรู้ ให้แก่กำาลังพลสำารอง เหล่าแพทย์ เพื่อเพิ่ม 
ความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID -19 ซึ่งแบ่งการฝึก
อบรมเป็นสองรอบ (รอบละ ๒๕ คน) โดยรอบแรก ระหว่าง 
วันที่  ๑๖-๑๙ เม.ย.๖๓ และรอบท่ีสอง ระหว่างวันที่   
๒๔-๒๗ เม.ย.๖๓  
 การฝึกอบรมรอบแรกในวันน้ี (๑๖ เม.ย.๖๒) ได้มีการ
ชี้แจงแนวทางการใช้กำาลังพลสำารอง ของ ทอ. โดย พล.อ.ท. 
ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.วิศรุต   
สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.อีกทั้ง รับฟังการเตรียม 

กรมแพทย์ทหารอากาศ ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู ้  ให ้แก่ก�าลังพลส�ารองเหล่าแพทย์
รับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID -19  
ของ พอ.โดย พล.อ.ต.ทวพีงษ ์ ปาจรยี ์ผอ.รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ./ 
ผอ.รพ.เฉพาะโรค COVID-19 ของ พอ.ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ พอ. 
 นอกจากนี้ ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัส  
COVID-19 และเพิ่มทักษะฝึกปฏิบัติการป้องกันตนเอง 
ขณะให้การรักษาผู้ป่วยเช้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยลดความเส่ียงต่อการติดเชื้อ โดยวิทยากร 
จาก หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
และเรยีนรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัทิางการแพทยท์หาร โดยวทิยากร 
จาก ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ.ณ ห้องประชุม 
บุรพรัตน์ ช้ัน ๓ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
ซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.สั่งการให้ บน.๖  
จัดเครื่องบินลำาเลียงแ บบที่ ๘ (C-130H) ตามโครงการ  
ทพัฟ้าช่วยไทย ต้านภยั COVID-19 ขนข้าวชาวนา เปลีย่นปลา
ชาวเล โดยใช้เส้นทาง ดอนเมือง - บน.๒๑ - สนามบินภูเก็ต - 
บน.๒๑ - ดอนเมือง ใช้เวลาเดินทางในอากาศรวม ๗ ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาจอดเพื่อขนข้าวหรือปลาขึ้นลง จากเครื่องบิน)  
เพือ่เร่งขนส่งข้าวหอมมะลไิปส่งให้ชาวเลหาดราไวย์ จว.ภเูกต็ 
โดยเร็ว และนำาปลาแห้ง ปลาเค็ม กลับส่งให้กับชาวยโสธร  
โดยม ีพล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑรูย์ จก.กร.ทอ.เป็นหวัหน้าคณะ
ทำางานโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัย COVID-19 ขนข้าว
ชาวนา เปลีย่นปลาชาวเล ร่วมเดนิทาง เมือ่วนัที ่๒๐ เม.ย.๖๓

กองทัพอากาศได้จัดเคร่ื องบิน C-130 ซ่ึงมีขีดความ
สามารถในการบรรทุกได้ ๑๒ ตัน หรือ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม  
ออกเดินทางออกจากดอนเมื องพร้อมกระเป๋ายังชีพจากกลุ่ม
บริษัท คิง เพาเวอร์จำานวน ๓๐๐ ชุด นำ้าหนักรวม ๒.๕ ตัน  
เพ่ือนำาไปช่วยเหลอืประชาชนชาวเกาะยาว ไปรบัข้าวหอมมะลิ 
ของสมาคมชาวยโสธร จำานวน ๙ ตนั จาก บน.๒๑ จว.อบุลราชธาน ี
แล้วบินขนส่งไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อส่งให้มูลนิธิชุมชนไท  
นำาส่งชาวเลหาดราไวย์พร้อมส่งกระเป๋ายงัชพี จากกลุม่บรษิทั  
คิง เพาเวอร์ ให้ทัพเรือภาคที่ ๓ นำาไปแจกจ่ายให้ประชาชน
ชาวเกาะยาว จว.พังงา จากนั้นจึงลำาเลียงปลาแห้ง ปลาเค็ม 
นำ้าหนัก ๑.๕ ตัน พร้อมสับปะรดภูงา จำานวน ๓.๒ ตัน  
บนิขนส่งไปยงั บน.๒๑ เพือ่นำาปลาเคม็ ปลาแห้งส่งให้สมาคม

โครงการ ทพัฟ้าช่วยไทย ต้านภยั COVID-19 ขนข้าวชาวนา เปลีย่นปลาชาวเล

ชาวยโสธร และให้ บน.๒๑ นำาสับปะรดไปช่วยจำาหน่าย  
ก่อนเติมเช้ือเพลิง และเ ดินทางกลับดอนเมือง สำาหรับการ
ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้  ทอ.ใช้ชั่วโมงฝึกบินของ ฝูง.๖๐๑  
ซึ่งต้องทำาการบินอยู ่แล้วมาใช้เพื่อเกิดคุณค่าอย่างสูงสุด 
ต่อทั้ง ๒ ฝ่าย คือประชา ชนก็จะได้รับการช่วยเหลือในการ 
แลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพ าะในช่วงวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส  
COVID-19 และนักบินของ ทอ.ก็จะได้ทำาการฝึกบินลำาเลียง 
ในสภาวะจรงิ ซึง่จะก่อให้เกดิประสบการณ์แก่นกับนิเป็นอย่างมาก 
อย่างไรกต็าม โครงการนีจ้ะเป็นโครงการนำาร่อง และเป็นจุดเริม่ต้น 
ให้ภาคส่วนอืน่ ๆ  ได้ขยายผล หาแนวทางการช่วยเหลือพีน้่อง
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป 
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(ต่อจากหน้า ๑)ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยม

(ต่อจากหน้า ๑)ส่งคนไทยกลับภูมิลำ�เน�

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศโท คงศักดิ ์จนัทรโสภา รองเสนาธกิารทหาร
อากาศ ประธานรุน่ พัฒนาสมัพนัธ์ผูบ้รหิารระดบัสงูกองทพั
อากาศ รุน่ที ่๙ และคณะผูแ้ทนรุน่ ร่วมมอบตู้พ่นหมอกฆ่า
เชื้อ และ Face Shields ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์  
โดยม ีพลอากาศตร ีวิษณ ุภู่ทอง เสนาธกิารกรมแพทย์ทหาร
อากาศ และ นาวาอากาศเอก ชยัยา จนัทร์ใส ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ  
เป็นผูร้บัมอบ เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาล
ทหารอากาศ (สกีนั)

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ  
จดัเครือ่งบนิล�าเลยีงแบบท่ี ๑๖ (บ.ล.๑๖) หรือ ATR สนับสนนุ
ศนูย์ปฏบิตักิารแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านความม่ันคง (ศปม.) 
ในการบนิรับ-ส่งตวัอย่างสารคดัหลัง่โพรงจมกูของบคุคลกลุม่
เสีย่งในต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต เพือ่น�ามาตรวจ
หาสารพันธกุรรมของเชือ้ไวรสั (COVID-19) ณ ห้องปฏบิตักิาร
ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมวันละ ๑ เที่ยวบิน เนื่องจาก 

จงัหวดัภเูกต็เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเช้ือไวรัส COVID-19 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีค�าสั่ง 
ปิดสถานที่เสี่ยงและก�าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคในพืน้ทีต่�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูกต็ รวมทัง้
เพิม่มาตรการตรวจหาเชือ้เชงิรกุ เพือ่ค้นหาผู้ป่วยกลุม่ท่ีมอีาชพี
เสี่ยงสูง กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มที่สัมผัส 
ผู้ป่วยยืนยัน โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน  

ในการเก็บสารคัดหลัง่โพรงจมกูเพือ่ตรวจหาสารพนัธุกรรมของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และน�าตัวอย่างสารคัดหลั่งดังกล่าว  
ส่งตรวจทีห้่องปฏบัิตกิารในกรงุเทพมหานคร โดยจะทราบผล
การตรวจในวนัรุง่ขึน้ ซึง่เป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในขณะนีที้ท่�าให้การ
คัดกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่จะหยุด 
การแพร่ระบาดของโรค

State Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ  
จดัตัง้ขึน้ตามมาตรการรองรับคนไทยทีเ่ดนิทางกลบัจากประเทศ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค โดยนายก
รฐัมนตร ีได้สัง่การให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลกัในการ
จัดพืน้ทีค่วบคมุโรคทีร่ฐับาลก�าหนด ไว้รองรบัผูท่ี้เดนิทางมา
จากพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู โดยกองทัพอากาศ เลอืกใช้พืน้ที่
บ้านพกัรบัรอง ๕ โรงเรยีนการบนิ อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวดั

นครปฐม ซ่ึงมีความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวก สถานที่ตั้ง 
ห่างจากชมุชน สามารถส่งก�าลงับ�ารงุได้สะดวก รวมทัง้มีหน่วยด้านการ
แพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ ด้านในมีอาคารที่พักรับรอง
ทัง้หมด ๖ อาคาร โดยขณะนี ้มผีูเ้ข้าพักเพือ่เฝ้าระวงั จ�านวน ๗๕ คน 
(ผูช้าย ๓๓ คน ผูห้ญงิ ๔๒ คน) ทัง้หมดเป็นคนไทยทีเ่ดนิทางกลบัจาก
ประเทศอนิโดนเีซยี โดยรบัตวัเข้าพกัเมือ่วนัที ่๒ และ ๓ เมษายน 
๒๕๖๓ และครบก�าหนดระยะเวลาเฝ้าระวงัโรค ซึง่จนถงึขณะนีทุ้ก
คนอาการปกต ิยงัไม่พบผู้ป่วยตดิเช้ือไวรสั COVID-19 

ส�าหรับมาตรการเฝ้าระวงัโรค และการดแูลผูเ้ข้าพกัใน State 
Quarantine โรงเรยีนการบนิ ได้ด�าเนนิการตามมาตรการทีก่ระทรวง

สาธารณสุขก�าหนด มี เจ ้าหน ้าที่ของกระทรวง
สาธารณสขุและกองทพัอากาศ ปฏบิตัหิน้าที ่ตลอด ๒๔ 
ชัว่โมง ผูเ้ฝ้าระวงัจะรบัการตรวจอณุหภมูจิากหน้าต่าง
ห้องพัก และตรวจยอดในเวลา ๑๐.๐๐ น.ของทุกวัน  
มบีรกิารอาหารจากกรมพลาธกิารทหารอากาศ แบ่งเป็น
อาหารหลกั ๓ มือ้ และอาหารวา่ง ๑ มื้อ นอกจากนี ้
ยงัมีสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรบัการเข้าพกั
เฝ้าสังเกตอาการตลอด ๑๔ วนั 

State Quarantine โรงเรยีนการบนิ มมีาตรการ
รกัษาความปลอดภัย ตดิตัง้รัว้รอบขอบชดิ พร้อมตดิตัง้
ระบบกล้อง CCTV ระบบเสียงทางสายและระบบ

โทรศัพท์ แบ่งพื้นที่เป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย โซนสีแดง  
โซนสเีหลอืง โซนสเีขยีว ซ่ึงโรงเรียนการบนิด�าเนนิการปิดกัน้
ห้ามบุคคลและยานพาหนะผ่านรอบพืน้ทีค่วบคมุโรค 

ท้ังนี ้ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ/หวัหน้าศนูย์ปฏบิติัการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้กล่าว
ขอบคณุบคุลากรทางการแพทย์ และชืน่ชมกองทพัอากาศ  
ที่ได้ท�าความเข้าใจกับข้าราชการ ครอบครัว ตลอดจน
ประชาชนรอบทีต่ัง้โรงเรยีนการบนิ และดแูลผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที่
เฝ้าระวังเป็นอย่างดีจนครบก�าหนดและเตรียมส่งกลับ
ภมูลิ�าเนาต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศตรี ไวพจน์  
เกงิฝาก ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบิน พร้อมด้วย พลอากาศตร ี
ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล 
จนัทรุเบกษา และ นายแพทย์ สามารถ ถริะศกัดิ ์นายแพทย์
สาธารณสขุ จงัหวัดนครปฐม ร่วมส่งคนไทยท่ีเดนิทางกลบั
จากประเทศอินโดนีเซยีและเข้าพกัใน State Quarantine 
โรงเรยีนการบนิครบก�าหนด ๑๔ วนั กลบัภมูลิ�าเนา ณ อาคาร
แสนเมือง โรงเรยีนการบิน จงัหวดันครปฐม โดยกระทรวง
คมนาคมสนบัสนนุรถยนต์โดยสารส่งผู้เฝ้าระวงักลบัภมูลิ�าเนา 
แบ่งตามภมูภิาค ดงัน้ี

กทม.และปรมิณฑล จ�านวน ๓๕ คน ภาคกลาง จ�านวน 
๑๓ คน ภาคอสีาน จ�านวน ๑๐ คน ภาคตะวันออก จ�านวน 
๘ คน ภาคใต้ จ�านวน ๓ คน ภาคเหนือ จ�านวน ๖ คน  
รวมจ�านวน ๗๕ คน

หลังจากนี้ โรงเรียนการบินจะได้ด�าเนินการท�าความ
สะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวก  
เพือ่รองรบัประชาชนกลุม่เสีย่งท่ีต้องแยกตวัเพ่ือเฝ้าระวังชุด
ต่อไป



   วันที่ ๑๖ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓

 

หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)ทอ.พร้อมให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต  
วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยีย่มชมการทดสอบการใช้งาน
หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยเชื้อไวรัส COVID-19 (RTAF 
Nursing_Bot) หรอืน้องถาดหลุม ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) 
เพือ่ตดิตามเร่งรดัการผลติ และให้ค�าแนะน�า เพือ่ให้นวตักรรม
ที่คิดค้น มีคุณภาพมาตรฐาน มีต้นทุนการผลิตต�่าและใช้
ประโยชน์ได้ในกองทพั โดยทมีงานวจัิยโครงการของโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมนิทกษตัริยาธริาช ได้ด�าเนินการพฒันาน้องถาดหลมุ
เสรจ็เรยีบร้อย พร้อมตดิตัง้แทป็เลต็ให้กบัน้องถาดหลมุเพ่ิมเติม 
เพือ่ให้เจ้าหน้าทีแ่พทย์และพยาบาลสามารถตดิต่อสือ่สารหรอื
สอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น ซ่ึงทีมงานวิจัย 
ได้ท�าการฝึกการใช้งานให้กบัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลในการควบคมุ
น้องถาดหลุมผ่านวิทยุควบคุม โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคน
สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยส่งมอบให้เจ้ากรมแพทย์

ทหารอากาศ จ�านวน ๓ ตัว เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  
เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาล 
ทหารอากาศ (สกีนั) น�าไปใช้งานต่อไป ส�าหรบัน้องถาดหลุมใน
ชุดแรกมีขีดความสามารถในการล�าเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า  
แก่ผูป่้วยเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยควบคมุการเคลือ่นทีด้่วยการ
บังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย 
COVID-19 พร้อมการท�างานของระบบจดจ�าใบหน้า จากนั้น

ระบบจ�าท�าการบนัทกึอณุหภมูทิีว่ดัได้พร้อมวนัเวลาทีต่รวจวดั
ลงบนภาพใบหน้าผูป่้วย และน�าไปเกบ็ไว้ในระบบฐานข้อมลู 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าดูทางมือถือได้
ตลอดเวลา ทัง้นี ้ผูบ้ญัชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายให้
ทมีงานวิจยัโครงการของโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัริ
ยาธิราช พัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไปให้มีความฉลาดมากขึ้น  
โดยพฒันาการใช้งานให้เป็นแบบปัญญาประดษิฐ์ (AI) ไม่ต้อง
ใช้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลควบคมุการเคลือ่นทีด้่วยการบงัคับวทิยุ

และเมือ่วนัที ่๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานตั 
วงษ์วาทย์ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพธิเีปิดการ
เรียกก�าลังพลส�ารองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรยีนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช โดยเรียกก�าลังพลส�ารองเหล่าแพทย์ 
จ�านวน ๕๐ คน เข้ามาปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี 
ในภารกจิสนบัสนนุด้านการแพทย์ รบัมอืสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส (COVID-19)  

กองทัพอากาศจึงได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการ
แพทย์ประเภทก�าลังพลส�ารอง โดยออกค�าสั่งกองทัพอากาศ 
เรียกก�าลงัพลส�ารองเหล่าทหารแพทย์ ประเภทนายทหารสญัญา
บัตร และนายทหารประทวน จ�านวน ๕๐ คน เพื่อมาปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี  
กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยรบัพล รบัผดิชอบการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่ก�าลังพลส�ารองของกองทัพ
อากาศ รวมถึงการให้ก�าลังพลส�ารองได้ปฏิบัติงานร่วมกับ 
ก�าลงัพลประจ�าการ 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวต้อนรับก�าลังพล
ส�ารองทัง้ ๕๐ คน โดยกล่าวว่า กองทพัอากาศ มคีวามจ�าเป็น

ต้องเตรยีมความพร้อมของบคุลากรทางการแพทย์ให้เพยีงพอ
รบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั จงึต้องเรยีกก�าลงัพล
ส�ารองเพื่อปฏิบัติราชการในภารกิจที่จะต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล  
ซึง่ทุกคนถอืได้ว่าเป็นบุคลากรทีม่คีวามส�าคญัยิง่ ทีจ่ะเป็นพลงั
ในการขบัเคลือ่นและร่วมปฏบิติัภารกจิกบัก�าลงัพลประจ�าการ 
เพื่อให้ภารกิจทั้งหลายประสบผลส�าเร็จสมความมุ่งหมาย  
ขอขอบคณุทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืและเสยีสละเพือ่กองทพัอากาศ
และประเทศชาติ โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนว่าจะ
สามารถตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเราทกุคนจะผ่านวกิฤตนีไ้ปด้วยกนั

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศโท เกรียงไกร  
โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศ รับมอบหุน่ยนต์เพ่ือการพยาบาลผูป่้วย COVID-19 
(RTAF Nursing_Bot) หรือ “น้องถาดหลุม” จ�านวน ๓ ตัว  
จาก พลอากาศโท เดชอดุม คงศร ีผูบั้ญชาการโรงเรยีนนายเรือ
อากาศนวมนิทกษัตริยาธริาช เพือ่น�าไปมอบให้โรงพยาบาลภมิูพล
อดลุยเดช และ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกนั) น�าไปใช้ประโยชน์
ในการดแูลผูป่้วยเชือ้ไวรสั COVID-19 ส�าหรบัหุน่ยนต์ในชดุแรก
ทีส่่งมอบให้กรมแพทย์ทหารอากาศ มจี�านวน ๓ ตวั ประกอบด้วย

- น้องถาดหลุม A1 จ�านวน ๒ ตัว ใช้ส�าหรับการล�าเลียง
อาหาร ยา และเสือ้ผ้าให้ผูป่้วย

- น้องถาดหลุม A2 จ�านวน ๑ ตัว ท่ีนอกจากจะมีความ
สามารถในการล�าเลยีงอาหาร ยา และเสือ้ผ้าแล้ว ยงัมชีดุอปุกรณ์
ตรวจวดัอณุหภมูอิตัโนมตั ิระบบตรวจจบัใบหน้าซึง่จะตรวจจบั
และบนัทึกภาพผูป่้วย พร้อมบนัทกึวนัเวลา และข้อมลูอณุหภูมิ 
ทีต่รวจวดัได้ลงบนภาพผู้ป่วย แล้วน�าไปเกบ็ในระบบฐานข้อมลูที่
แพทย์และพยาบาลสามารถเรยีกดูข้อมลูผ่านมอืถอืได้ตลอดเวลา 

นอกจากนีย้งัได้ตดิตัง้แท็ปเล็ตเพือ่ให้แพทย์และพยาบาลสามารถ
ติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยได้สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน้ โดยจะมอบน้องถาดหลมุ A1 และ A2 อย่างละ 
๑ ตวั ให้โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช และมอบน้องถาดหลมุ A1 
จ�านวน ๑ ตวั ให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกนั) ทัง้นี ้ทมีงานวจิยั
ได้ท�าการฝึกการใช้งานให้กบัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลในการควบคมุน้อง
ถาดหลมุผ่านวทิยคุวบคุม โดยเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลทกุคนสามารถ
ควบคุมได้เป็นอย่างดี ส�าหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไป  
ตามนโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ จะพฒันาการใช้งานให้เป็นแบบ 
AI ซึ่งไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมการเคล่ือนที่ด้วยการ
บงัคับวทิย ุและเพิม่เตมิขดีความสามารถอืน่ตามความต้องการของ
แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานนอกจากนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
ยังได้รับมอบหุ่นยนต์จ�านวน ๑ ตัว จาก คุณพีรพล ตระกูลช่าง 
กรรมการผู้จดัการบรษิทั อาร์ ว ีคอนเนก็ซ์ โดยหุน่ยนต์ตวันีพ้ฒันา
ขึน้จากความร่วมมอืของบรษิทั อาร์ ว ีคอนเนก็ซ์ กับ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร บนมาตรฐานหุน่ยนต์ใช้งานทางทหาร โดยมุง่เน้น
การพัฒนาในประเทศและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความ 

ต้องการของผูใ้ช้งาน ซึง่ด้วยเหตทุีเ่ป็นการพฒันาเองท�าให้สามารถ
ควบคมุองค์ประกอบส�าคญัทัง้หมด ปรบัเปลีย่นได้ทัง้ Hardware 
และ Software ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส�าคัญก็ออกแบบและผลิต 
ในประเทศ ในกรณีนี้จึงสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ 
บางส่วนให้ตอบสนองต่อการใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสนับสนุนการส่งของหรืออาหาร 
ในพื้นที่ควบคุม ลดความเส่ียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์  
โดยหุน่ยนต์สามารถรบัน�า้หนกัได้มาก มรีศัมกีารควบคุมทีส่ามารถ
ขยายได้ตามพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ผูค้วบคมุสามารถสือ่สารกบัผูป่้วย 
ได้แบบสองทางผ่านระบบสือ่สารไร้สายได้อกีด้วย
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