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         วันที่ ๑ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔หน้า ๒ 

เมือ่วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สทุธิวรรณ ผู้บญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองกองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ โดยมนีายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของกองทพัอากาศ ร่วมในพธีิ 

ส�าหรับกจิกรรม ฯ ประกอบด้วย พธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ การถวายพระพรชยัมงคล และการถวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ พธิเีจรญิพระพทุธมนต์ พธิตีกับาตร
พระสงฆ์ จ�านวน ๑๐ รูป การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งจัดพิธี ณ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ ต�าบลบางปรอก อ�าเภอเมืองปทุมธานี  
จงัหวดัปทมุธาน ีเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙ รวมทัง้จดักจิกรรมลงนามถวายพระพรชยัมงคลและถวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และกจิกรรมบรจิาคโลหติ ณ กองบริการโลหติ อาคารศูนย์มะเรง็ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตลอดห้วงเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ทอ.จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จากชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.๒๒) จ�านวนเงิน ๑,๒๘๒,๑๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
ในการจัดซื้อ Negative Pressure Isolation Room และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
เมือ่วนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ กองบัญชาการกองทพัอากาศ

พธิรีบัมอบเงนิสนบัสนนุ จากชมรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้รหิาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) และนกัศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนยีบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง (ปปร.๒๒)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ในความรับผิดชอบของกรมแพทย์ทหารอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย ์
ส่วนพระองค์  ในการจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยม ีพลอากาศโท ธนวติต  สกลุแสงประภา 
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ อาคารกองบังคบัการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   
ส่งผลให้จ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจ�านวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วย ท�าให้แต่ละโรงพยาบาล 
เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-๑๙ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา 
การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู ้ป ่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ ในการจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่  โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ (ดอนเมอืง) และโรงพยาบาลสนาม
จันทรุเบกษา โรงเรียนการบิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วย Cover all Gown  
จ�านวน ๑,๘๐๐ ชิน้, Leg Cover จ�านวน ๑,๘๐๐ ชิน้, Face Shield จ�านวน ๑,๘๐๐ ช้ิน และ หน้ากากอนามยั N95 จ�านวน ๑,๘๐๐ ชิน้ 

ทัง้นี ้กรมแพทย์ทหารอากาศ จะจดัส่งอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีได้รบัพระราชทานไปยงัโรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของกรมแพทย์ทหารอากาศอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด–๑๙  
ในโรงพยาบาลอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ 
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รองผู้อ�านวยการ

สารชาวฟ้าฉบับทีผ่่านมาได้น�าเสนอเรือ่งราวของยาเหลยีนฮวั 
ชงิเวนิ มฤีทธิใ์นการต้านไวรสัและต้านการอกัเสบจากไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ ซึ่งเป็นการแพทย์แผนจีน ฉบับน้ีขอน�าเสนอนวัตกรรม 
ต้านโควดิ-๑๙ ท่ีได้จากการวจิยัพัฒนาของประเทศต่าง ๆ จะเป็น
อย่างไรมาตดิตามกนัครบั

วคัซนีต้านโควดิ-๑๙ ชนดิผง 
พฒันาโดยบรษิทัสตาร์ตอปัทีวิ่จยั
ด ้ า นภู มิ คุ ้ ม กั น วิ ท ย าที่ ชื่ อ  
ไ อ เอสอาร ์  ( I SR )  ในกรุ ง
สตอกโฮล ์ม โดยใช ้อุปกรณ ์
สดูพ่นยาขนาดเลก็ไม่ถึงคร่ึงหนึง่
ของกล่องไม้ขีดไฟของบริษัท 
อีโคโนโว (Iconovo) บริษัท
เวชภัณฑ์ชนิดสูดพ่นเจ้าของ อัพเดทนวัตกรรมต้านโควิด-๑๙

ห้องแล็บ “เมดคิอน วลิเลจ” (Medicon Village) ในเมอืงลุนด์  
ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคใต ้
ของสวเีดน 

ยาเมด็ส�าหรับต้านไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (SARS-CoV-2) 
ในชื่อโมลนูพิราเวียร์ (molnupiravir) ซ่ึงพัฒนาโดย “เมอร์ค” 
(Merck) บรษัิทผลติยายักษ์ใหญ่จากเยอรมนซีึง่ร่วมมอืกับบรษิทั
ริดจ์แบค ไบโอเทราพิวติกส์ (Ridgeback Biotherapeutics)  
โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แถลงเบือ้งต้นว่ายาดังกล่าว
ประสบความส�าเร็จในการทดลองระยะที่ ๒ จากกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-๑๙ จ�านวน ๒๐๒ รายที่มีอาการไม่รุนแรง 
และยงัไม่ต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล ซึง่พบว่าผูป่้วยทีไ่ด้
รบัยาจริงครบโดสอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา ๕ วนัมปีรมิาณเช้ือไวรสั
ลดลงอย่างมนียัส�าคญัโดยไม่มผีลข้างเคียงหรอือาการไม่พงึประสงค์ใด ๆ  
และยงัไม่พบปัญหาเกีย่วกับความปลอดภยัในการใช้ยา

การทดสอบพบว่ายาตัวใหม่น้ีสามารถลดการแบ่งตัวของ 
เชือ้ไวรสัโควดิได้ด ีลดจ�านวนเชือ้ไวรสัในคนได้รวดเรว็ ลดความ
รนุแรงของโรค ช่วยป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไวรสัโควดิ และมี
ผลข้างเคยีงต�า่ ในการทดลองในสตัว์ เมือ่ให้ยาตวันีก้บัสตัว์ทดลอง
ทีต่ดิเช้ือไวรสัโควิด สามารถป้องกนัสตัว์ทดลองตวัอืน่ ๆ  ทีอ่ยูใ่กล้ชดิ
ไม่รบัเชือ้ไวรสัโควดิ ลกัษณะการใช้ยาเบือ้งต้น ถ้าผ่านการรบัรอง 
จะเหมือนกับยา Oseltamivir (Tamiflu) และ Baloxavir 
(Xofluza) ที่เป็นยากินใช้ท้ังรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และให้กิน 
เพ่ือป้องกนัการตดิเชือ้ในกรณทีีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัผูป่้วยโรคไข้หวดัใหญ่ 
โดยแพทย์จ่ายยาให้ไปกนิทีบ้่านแบบคนไข้นอก ไม่ต้องรบัเข้านอน
รกัษาในโรงพยาบาล

การผลิตวคัซีนชนดินีท้�าโดยใช้โปรตนีทีส่ร้างขึน้โดยเลียนแบบ
โปรตนีของเชือ้ไวรสัก่อโรคโควดิ-๑๙ (ต่างกบัวคัซนีของไฟเซอร์, 
โมเดอนา และแอสตร้าเซนเนก้า ทีใ่ช้ RNA หรือ DNA มาถอดรหสั
พนัธกุรรมให้ได้เป็นโปรตนีชนดินี)้ คณุสมบัตโิดดเด่นอกีอย่างของ
วคัซนีชนดิผงนีค้อืสามารถทนอณุหภมูสูิงได้ถงึ ๔๐ องศาเซลเซยีส 
สามารถกระจายวคัซนีชนดิผงได้ง่ายมากโดยไม่ต้องใช้ตูเ้ยน็หรอื 
ตูแ้ช่แขง็ในการเกบ็รกัษาวคัซนี และสามารถให้วคัซีนแก่ประชาชน
โดยไม่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์

ยาเม็ด PF-07321332 พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ หนึ่งใน 
ผู้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ โดยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔  
ได้เปิดเผยว่า การทดลองทางคลินิกระยะที่ ๑ ได้เริ่มขึ้นแล้ว  
โดยยาดงักล่าวถกูออกแบบและพฒันามาเพือ่หยดุยัง้โรคโควดิ-๑๙ 
โดยเฉพาะ ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการทดลองอยู่ที่สหรัฐอเมริกา 
และเบลเยียม ยาต้านไวรัสโควิด-๑๙ ตัวน้ีได้รับการพัฒนา 
ตัง้แต่ช่วงแรกทีม่กีารระบาด และต้องใช้นกัวจิยัมากถึง ๒๑๐ คน 
ในการพฒันาและผลติ

เพ่ือหยุดไม่ให้มันเติบโตกระจายตัวในจมูก คอ และปอดนั่นเอง  
ซึง่ยาชนดินีจ้ะท�าหน้าทีค่ล้ายกนักบัยาทีใ่ช้รกัษาอาการของผูป่้วย 
HIV ทีใ่ช้อยูท่ัว่โลกในปัจจบุนั และผลจากการวจัิยเบือ้งต้นพบว่า
ความปลอดภัยของยาท่ีใช้ในการศึกษาได้รับการศึกษาในสัตว์
ทดลอง ทีพ่บว่าไม่เกดิความเสีย่งทีต้่องกงัวลหรอืส�าคญัข้ึนระหว่าง
วิจัย และยานี้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นในปริมาณยาใด ๆ  
ที่ได้ก�าหนดในงานวิจัย และส�าหรับการทดลองในมนุษย์นั้น  
คาดว่าจะจะเสรจ็ภายในสิน้ปี ๖๔ น้ี

ยาสารภมูต้ิานทานสตูรผสมผสาน หรอื คอ็กเทล โดยญีปุ่น่
เร่งวจิยัยาต้านไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่โดยเฉพาะ เพือ่ทดแทนยา 
“ฟาวพิริาเวียร์” ท่ีเป็นยาส�าหรบัไข้หวดัใหญ่ท่ีมผีลข้างเคยีงมาก 
ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข  
แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น อนุมัติให้รักษาโรคโควิด-๑๙  
ด้วยยาสารภมูต้ิานทานสตูรผสมผสาน หรอื คอ็กเทล ส�าหรบัผูป่้วย
ทีม่อีาการน้อย การรกัษาด้วยวธินีีค้อื การน�ายาสารภูมต้ิานทาน 
ท่ีลบล้างฤทธิ์ของไวรัสมาใช้ประกอบกัน ได้แก่ คาซิริวิแมบ  
และ อมิเดวแิมบ ยาสตูรผสมผสานนีผ่้านการอนุมตัใิช้ฉกุเฉนิในสหรฐั
เมือ่เดอืนพฤศจกิายนปี ๒๕๖๓ การทดลองทางคลนิกิในต่างประเทศ
ยนืยนัว่า ยาสารภูมต้ิานทานสตูรนีส้ามารถลดความเสีย่งของการ
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตลงได้ 
ประมาณร้อยละ ๗๐ บริษัทชิโอโนงิ ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ของญี่ปุ่น  
ก�าลังทดลองทางคลินิกของยาโรคโควิด-๑๙ ในระยะแรก  
โดยเป็นยาต้านไวรัสแบบรบัประทาน การทดลองได้เร่ิมขึน้เมือ่วนัที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กบัชายอาย ุ๒๐ - ๕๕ ปี จ�านวน ๗๕ คน 
เพื่อยืนยันความปลอดภัยของยาในผู ้ ใหญ ่ที่มีสุขภาพดี  
โดยระบวุ่า หากรบัยาในช่วงแรกของการตดิเช้ือ ยาตวัน้ีจะสามารถยับย้ัง
ไม่ให้ไวรสัแบ่งตวั และป้องกนัไม่ให้เกดิอาการทีรุ่นแรงได้

ในขณะที่ไวรัสมีการกลายพันธ์สร้างความวิตกกังวลให้แก่ 
คนทัว่โลก กย็งัมหีน่วยงาน องค์กร บคุคลวจิยัเร่งพฒันายาหรอื
หนทางใหม่ ๆ ในการจัดการกับไวรัสเจ้าปัญหา ในวิกฤตย่อมมี
โอกาสเสมอ พบกันใหมฉบับหน้าครบั

ยา PF 07321332 จะท�าหน้าทีใ่นการเข้าไปยบัยัง้การสร้าง
โปรตีนของไวรัส โดยตัวยาจะโจมตีเข้าที่ ‘หนาม’ ของไวรัส  
ที่ท�าหน้าที่เกาะ และฝังเข้าไปในพื้นผิวของร่างกายของเรา  



          วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.บริจาคขาวหอม
คดัพิเศษใหกบัศนูยพักคอยผูปวย COVID-19 เมือ่วนัที ่๕ ส.ค.๖๔
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อนิทชาต ิผบ.รร.นนก.นาํขาราชการและ
นนอ.รวมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และเปน
สวนหนึ่ ง ในการบรรเทาปญหาโลหิตสํารองขาดแคลน
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID -19 เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ ณ หองนภัศวิน สโมสร นนอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธาน
รับชุด PPE และแอลกอฮอลเจลลางมือ เพื่อมอบใหแก 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.สําหรับเจ าหน าที่บุคลากร
ทางการแพทยและพี่นองประชาชน นําไปใชในการปองกัน
และการรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
ประดับเครือ่งหมายแสดงความสามารถในการบนิ ทอ. และมอบ
ประกาศนียบัตรนักบินประจํากองแกศิษยการบิน นายทหาร
สัญญาบัตร รุนที่ ๑๔๖ ที่สําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร
การฝกศิษยการบิน ทอ.เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ ณ หองรับรอง
พิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนผูแทน ชนอ.ศวอ.ทอ.มอบขาวสาร เครื่องบริโภค เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการรวมฝาวิกฤต COVID-19 ใหแก 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ ณ ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.เปนประธาน
การประชมุกรมการเงนิทหารอากาศ ครัง้ที๘่/๖๔ ผานโปรแกรม
Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ ณ กง.ทอ.

พล.อ.ต.พิเศษศักดิ์  บุญรัตน ผอ.ศกอ.ทอ.และคณะ 
มอบอาหารกลองพรอมนํ้าดื่ม ใหแกบุคลากรทางการแพทย
และผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รพ.กองบิน บน.๑ 
เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๔ ณ รพ.กองบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ท.ฐานตัถ  จนัทรอาํไพ จก.กร.ทอ.รับมอบอุปกรณ
ทางการแพทย จาก น.อ.อภิรัตน  รังสิมาการ ผู แทนกลุ ม
ปุญญะภาคีวัดญาณเวศกวันและกัลยาณมิตร เพื่อให กร.ทอ.
นาํไปแจกจายใหแก จนท.ทางการแพทยและบคุลากรดานหนา
ทีป่ฏบิตังิานชวยเหลอืประชาชนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที ่๙ ส.ค.๖๔ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยมสถานกักกันโรคศูนยกีฬา - สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ ณ อาคารศูนยกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป สวนสุขภาพ ทอ. สก.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับมอบผลิตภัณฑ
อาหารสําเร็จรูปจาก พล.อ.อ.ธานินทร  ทัตตานนท และคณะ 
ใหกับ ทอ.ในการนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
และพี่นองประชาชนในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เม่ือวันท่ี ๑๐ ส.ค.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ. 

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
มอบอาหารสําเร็จรูป เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
ทางการแพทยในช วงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส  COV ID -19  เมื่ อ วั นที่  ๕  ส .ค .๖๔ 
ณ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.

พล.อ.ท.อนันตชัย  แกวศรีงาม จก.กบ.ทอ.แจกจาย
กระเปาอเนกประสงค ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
ราชการ กบ.ทอ. เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ ณ กบ.ทอ.
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น.อ.ชวภณ  ย้ิมพงษ์ ผบ.บน.๒ รับมอบนํ้าดื่มจาก 
นายแหลมทอง  ผองพูน ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จว.ลพบุรี เพื่อสงมอบ
ใหกบั รพ.สนาม ทอ.(บน.๒) เมือ่วันที ่๖ ส.ค.๖๔ ณ รพ.สนาม ทอ.
(บน.๒) จว.ลพบุรี 

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบนิ จดัหนวยมติรประชา
รร.การบิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ขาวสาร ไขไก นํ้าดื่ม 
และชดุยาเวชภณัฑ ใหแกพีน่องประชาชนในพืน้ที ่ต.บอสพุรรณ
อ.สองพี่นอง จว.สุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจาก
สถานการณการเเพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๔ ณ อ.สองพี่นอง จว.สุพรรณบุรี

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ จัดชื้อผลิตผล
ทางการเกษตร (มงัคดุ) จากกลุมแมบานเกษตรบานชโลดพฒันา
(ทาฉา) หมูท่ี ๓ เพ่ือนํามาประกอบเล้ียงใหกับทหารกองประจําการ
เมือ่วนัที ่๕ ส.ค.๖๔ ณ โรงเลีย้ง พนั.อย.บน.๗ จว.สรุาษฎรธานี

พล.อ.ต.กีรติ  ป งเมือง จก.ชย.ทอ.รับซ้ือมังคุด
จากเกษตรกรภาคใตที่ประสบปญหาราคาตกตํ่าและปริมาณ
ผลผลิตลนตลาด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นํามาแจกจายใหแกกําลังพล
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจาย เมื่อวันที่ 
๑๐ ส.ค.๖๔ ณ ชย.ทอ.

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ นํากําลังพล
รวมใหการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในการปรับปรุงซอมแซม
ที่อยู อาศัย โดยไดรับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ
พระเทพสิทธิวิมล เจาคณะภาค ๑๕ เจาอาวาสวัดคลองวาฬ 
พระอารามหลวง พรอมมอบขาวสารใหกับผู ใหญบ าน
หมูที่ ๑๐ แจกจายใหพี่นองประชาชน เมื่อวันท่ี ๖ ส.ค.๖๔ 
ณ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ. นํากําลังพล
สวบ.ทอ.เข าร วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ” 
กองทัพไทยรวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ ๒”
เมือ่วนัที ่๙ ส.ค.๖๔ ณ กองบรกิารโลหติ อาคารศูนยมะเรง็ชัน้ ๓ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.นพพล  กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรเจาหนาที่นิรภัยภาคพื้น สําหรับ
การเรยีนรูผานสือ่อิเลก็ทรอนกิส รุนที ่๓๔ เมือ่วนัที ่๓ ส.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม สนภ.ทอ.

น.อ.ภศูษิฏ  ทมิเกดิ ผบ.บน.๔๑ รบัมอบลาํไย จาํนวน ๔ ตนั
จากกลุมแปลงใหญลาํไยขวัมงุ และกลุมแปลงใหญลาํไยทากวาง 
อ.สารภ ีจว.เชยีงใหม และจว.ลาํพนู ตามโครงการแลกเปลีย่น
สนิคาเกษตร เมือ่วนัที ่๙ ส.ค.๖๔ ณ บน.๔๑ จว.เชยีงใหม

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ มอบหมายให 
รพ.บน.๒๓ รวมกับเหลากาชาด จว.อุดรธานี จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
บรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม 
ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๔ ณ หอประชุม บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.อาณัต ิ เดชพร จก.สก.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
และใหกําลังใจ ขรก.สก.ทอ.ท่ีปฏิบัติหนาที่ศูนยประสาน
ความชวยเหลือประชาชนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เ ม่ือวันท่ี ๔ ส.ค.๖๔ 
ณ ตลาดเอซี สายไหม และกองการกีฬา สก.ทอ.

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ รับซื้อมังคุด
จากเกษตรกรภาคใตที่ประสบปญหาราคามังคุดตกต่ําและ
ปริมาณผลผลิตลนตลาด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ 
ณ บน.๔ จว.นครสวรรค

พล.อ.ต.วรกฤต  มขุศร ีผบ.ดม.รบัซือ้มงัคดุจากเกษตรกร
ภาคใตที่ประสบปญหาราคามังคุดตกตํ่าและปริมาณผลผลิต
ลนตลาด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.
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ทอ.สนับสนุนบ้านพักสวัสดิการ ทอ.
เกาะตะเคียน จว.ตราด เพื่อตั้งศูนย์พักคอย

เมืื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศ ได้สัง่การให้กรมสวสัดกิารทหารอากาศและฝงูบนิ ๒๐๗ จงัหวดัตราด 
ให้การสนับสนุนบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) จังหวัดตราด  
เพือ่จดัตัง้เป็นศนูย์พกัคอย (Community Isolation) เป็นการชัว่คราวให้กับเทศบาล
เมืองตราด จังหวัดตราด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙  
ในจังหวดัตราดทวคีวามรนุแรง ท�าให้มผีูติ้ดเชือ้รายใหม่สะสมเพิม่จ�านวนมากขึน้ 

ส�าหรับบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (เกาะตะเคียน) เป็นหน่ึงในกิจการ
สวสัดกิารกองทพัอากาศ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องฝงูบนิ ๒๐๗ จงัหวดัตราด ประกอบด้วย
อาคารบ้านพกัจ�านวน ๒๐ หลัง และอาคารส�านกังาน ๑ หลัง ซึง่ปัจจบุนัปิดการด�าเนนิ
การชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยการจัดตั้งเป็น 
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองตราดจะรับผิดชอบ 
ค่าสาธารณปูโภคและการปรบัปรงุซ่อมแซมสถานทีใ่ห้เป็นไปตามมาตรฐานข้อก�าหนด
ทางการแพทย์ การสาธารณสขุ

ท้ังน้ี กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนก�าลังพล ยุทโธปกรณ์ ทรัพยากรของ
กองทัพอากาศ และพร้อมให้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร  
อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถในการหยดุยัง้การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙ เพือ่บรรเทา
ความเดอืดร้อนและให้พีน้่องประชาชนสามารถกลบัมาด�ารงชวีติได้อย่างปกตสิขุโดยเรว็

ตรวจความพร้อม 
รพ.สนาม BDMS 
สนามกีฬาธูปะเตมีย์

เมื่อวัน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายแพทย์  
ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
และ แพทย์หญงิปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ
บรหิาร และกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม 
บดีเีอม็เอส สนามกฬีา ทอ.(ธูปะเตมีย์) ณ สนามกฬีากองทพัอากาศ 
(ธปูะเตมย์ี) ก่อนเปิดให้บรกิารในวนัถัดไป

โรงพยาบาลสนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง 
กองทพัอากาศ และบรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื BDMS โดยกองทพัอากาศให้การสนบัสนนุอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานท่ี และรถพยาบาล
ฉกุเฉิน บรษิทั กรุงเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ได้ด�าเนนิการ
ปรบัปรุงพ้ืนท่ี วางระบบโรงพยาบาลสนาม อปุกรณ์ทางการแพทย์ 
พร้อมจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ รวมถงึได้รบัการสนบัสนนุจาก 
มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
เจ ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,  
บรษัิท วริิยะประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน), มลูนธิิ ทองพลู หวัง่หลี 

และครอบครวั, บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จ�ากดั 
(มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน), บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ที่จะช่วยน�าส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยง 
ในการตดิเชือ้ นอกจากนัน้ ยงัน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการดแูลรกัษา
เพือ่ลดการสมัผสัผู้ป่วย ซึง่เป็นการจดัสรรบคุลากรทางการแพทย์
ที่มีอยู่จ�ากัด ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 
โดยทมีแพทย์ทีป่ระจ�าอยู ่ณ โรงพยาบาลสนามฯ และโรงพยาบาล
ในเครอืข่าย BDMS จะตรวจและตดิตามอาการ รวมทัง้พดูคยุ 
กับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านทางหน้าจอแบบออนไลน์ ส่งผลให้
สามารถบรหิารจดัการตามอาการของผูป่้วยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ท้ังน้ี โรงพยาบาลสนามบีดเีอม็เอส สนามกฬีากองทัพอากาศ 
(ธูปะเตมีย์) ถือเป็นแบบอย่างความร่วมมือและการบูรณาการ
ทรพัยากรของส่วนราชการและภาคเอกชน เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน
ของพีน้่องประชาชนในช่วงท่ีมกีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ - ๑๙ 
อย่างรุนแรง และเป็นพลังส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศชาติ 
ผ่านพ้นวกิฤตโิควิด-๑๙ ครัง้นีไ้ปด้วยกนั

(มหาชน), บรษิทั สหแพทย์เภสชั จ�ากดั และบรษิทั วนิบริดจ์ จ�ากดั 
ส�าหรบัโรงพยาบาลสนามทีจั่ดตัง้ขึน้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กรมส่งเสรมิบรกิารสุขภาพแล้ว มจี�านวน ๑๐๐ เตยีง มวีตัถปุระสงค์
หลักในการดูแลผู ้ป ่วยโควิด-๑๙ ในกลุ ่มสีเหลืองเป็นหลัก  
ไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง โดยการดูแลของทีมบุคลากร
ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ก�าหนดเปิดให้
บริการในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาให้บริการ 
รวม ๒ เดอืน ส�าหรบัการรบัและรกัษาผูป่้วย จะรบัผูป่้วยโควดิ-๑๙  
ในกลุ่มสีเหลือง จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย ์
ทหารอากาศ หากผู้ป่วยมอีาการรนุแรงเกนิขดีความสามารถของ 
โรงพยาบาลสนามฯ ก็จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาล 
ในเครอื BDMS ต่อไป 

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ นอกจากจะมีระบบอุปกรณ์และ 
สิง่อ�านวยความสะดวกแล้ว BDMS ยงัได้น�านวตักรรมมาประยกุต์ใช้
ให้เกดิประโยชน์ มหีุน่ยนต์อจัฉรยิะ (เฮลท์ตีบ้อท) จ�านวน ๕ ตวั  
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

การแลกเปลี่ยนใบประกาศนียบัตร ระหว่าง รร.พยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี และ วพอ.พอ.
ตามที ่โรงเรยีนพยาบาล สาธารณรฐัเกาหล ีมคีวามประสงค์ ในการแลกเปลีย่นใบประกาศนยีบตัร

บัณฑิตดีเด่น ระหว่าง โรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
กรมแพทย์ทหารอากาศนัน้  วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ด�าเนนิการพจิารณา
คดัเลอืกนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และสมควรได้รบัการคดัเลอืกเป็นบณัฑติ 
ดเีด่นเป็นทีเ่รยีบร้อย 

ในโอกาสนี ้พลอากาศโท ธนวิตต  สกลุแสงประภา  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เป็นประธานพธิมีอบ 
ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลบัณฑิตดีเด่นของโรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้ง  
เหรยีญทีร่ะลึกและของขวญับณัฑิตดเีด่น ให้แก่ นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ รตันา ฉลอม นกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศช้ันปีที ่ ๓ วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ซึง่เป็นนกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัิ
ในความเป็นผู้น�า มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร จึงสมควรได้รับรางวัลดังกล่าว   
โดยมี นาวาอากาศเอกหญงิ รวิภา  บญุชูช่วย ผู้อ�านวยการวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
และนาวาอากาศเอกหญิง บงัอร  ฤทธ์ิอุดม รองผูอ้�านวยการวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
เข้าร่วมในพธิ ีฯ เมือ่วนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๔ ณ  ส�านกังานผูบ้งัคับบญัชา ช้ัน ๓  กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงเรยีนพยาบาล สาธารณรฐัเกาหล ี  และวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ   
ได้มกีารท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) เพือ่แลกเปลีย่นทางด้านวชิาการและด้านวฒันธรรม ตัง้แต่ปี ๒๕๕๕  
และมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนอย่างเสมอมา ซึง่วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  
ได้ส่งนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ เข้ารับการศกึษาในโรงเรยีนพยาบาล สาธารณรฐัเกาหล ีในทกุ ๆ ปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา  ทั้งนี้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนแรกได้ส�าเร็จการศึกษา หลักสูตร 
โรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ณ โรงเรียนพยาบาล  
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และปัจจุบันมีนักเรียนพยาบาล ก�าลังศึกษา  
ณ โรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน ๔ คน และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศศึกษา  
ณ โรงเรยีนศนูย์ภาษา สาธารณรฐัเกาหล ี จ�านวน ๑ คน 

     นอกจากน้ี โรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี ยังได้มีการแลกเปลี่ยนใบประกาศนียบัตร 
บณัฑติดเีด่นกบัประเทศพนัธมติรอืน่ ๆ อีกด้วย เช่น โรงเรยีนพยาบาลทหารเมก็ซโิก เป็นต้น เพือ่เป็นการ
เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดขีองทัง้สองสถาบันในการแลกเปลีย่นทางวชิาการและวัฒนธรรมทีม่มีาอย่างต่อเนือ่ง  
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่บัณฑิตดีเด่น อีกท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
กองทพัทัง้สองประเทศ  ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ในอนาคต

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่ ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค  
วงศ์พัฒนกิจ หรอืน้องเทนนิส นกักฬีาเทควันโดหญงิ ทีมชาตไิทยสังกัดกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก 
สุรพล  พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ 
และพลอากาศตร ีอาณตั ิ เดชพร เจ้ากรมสวสัดิการทหารอากาศในฐานะผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั  
เข้าร่วมพธิ ีเพือ่เป็นเกยีรตแิละขวญัก�าลงัใจแก่น้องเทนนสิ ทีไ่ด้รบัรางวัลเหรยีญทองเทควนัโดจาก
การเข้าร่วมแข่งขนักฬีากีฬาโอลมิปิกเกมส์ ครัง้ที ่๓๒ 

กองทัพอากาศได้จัดเคร่ืองบินล�าเลียงแบบท่ี ๑๖ (ATR) รับคณะโค้ชและนักกีฬาเทควันโด 
ทมีชาตไิทย ตามทีไ่ด้รับการประสานจากการกฬีาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
เพื่อเดินทางออกจากภูเก็ตกลับกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลให้สายการบินพาณิชย์งดท�าการบินรับส่ง 
ผูโ้ดยสารเข้าหรือออกพืน้ท่ีควบคมุสูงสดุและเข้มงวด

ทอ.จัด บ.รับคณะโค้ชและนักกีฬาเทควันโดและจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ “เรืออากาศตรี”

ในโอกาสน้ีผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ว่าที่ เรืออากาศตรีหญิง  
พาณภิคั วงศ์พฒันกิจ หรอืน้องเทนนสิในโอกาสได้รับการประดบัยศเรอือากาศตร ีและกล่าวชืน่ชม
ในความส�าเร็จของน้องเทนนิส ที่ได้รับเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ ในกีฬาเทควันโดหญิง  
รุน่ ๔๙ กโิลกรมั เหรยีญแรกของประเทศไทย ในการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์ ครัง้ที ่๓๒ ณ ประเทศ
ญีปุ่น่ นบัเป็นการสร้างชือ่เสยีง รวมถงึเกยีรตปิระวตัใิห้แก่ครอบครวั ประเทศชาต ิและกองทพัอากาศ
เป็นอย่างมาก พร้อมทัง้ได้มอบเงนิรางวลัจากกองทัพอากาศให้แก่น้องเทนนสิ

ทัง้น้ี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึง่ว่า “การได้รบัพระราชทานยศ
เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรน้ัน สิ่งส�าคัญท่ีจะต้องยึดถือ คือ ความส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
ตั้งม่ันอยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ในขณะเดียวกัน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู ้  
พร้อมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากรุ่นสูรุ่น่ เพือ่เสรมิสร้างกองทัพอากาศ และประเทศชาตใิห้เจรญิ
ก้าวหน้ามัน่คงสบืไป”



         วันที่ ๑ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลให้ราคาผลผลิตผลไม้ตกต�่า 
ต่อเนือ่ง สาเหตจุากการตกค้างของตูข้นส่งสนิค้าจากประเทศจนี 
การขาดแคลนแรงงานในการเกบ็เกีย่วและจัดการผลผลติ อกีทัง้
การขนส่งผลผลิตออกนอกพื้นท่ีกระท�าได้ค่อนข้างยากล�าบาก 
เนือ่งจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ของแต่ละจังหวดั

ทอ.จัด บ.SAAB 340 สนับสนุน
การแลกเปล่ียนผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
จึงสั่งการให้ กองบิน ๗ สนับสนุนเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๑๗ 
(SAAB340) ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือบรรเทา 
ความเดอืดร้อนของเกษตรกรในการระบายสนิค้าไปยงัพืน้ทีป่ลายทาง 
โดยให้กองบนิ ๗ และกองบนิ ๔๑ ประสานการแลกเปลีย่นผลผลติ
ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม ่ 
และจังหวดัล�าพูน ระหว่างวนัที ่๙ - ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๔

ส�าหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพอากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่  
และจงัหวดัล�าพนู โดยในวนันี ้(วันจนัทร์ที ่๙ สงิหาคม ๒๕๖๔) 
นายวชิวทุย์  จนิโต ผู้ว่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีส่งมอบผลผลิต
มงัคุด จ�านวน ๒ ตนั (๒,๐๐๐ กโิลกรมั) จากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ให้กับ กองบนิ ๗ เพือ่น�าไปแลกเปล่ียนผลผลติล�าไย จ�านวน ๒ ตนั 
(๒,๐๐๐ กิโลกรัม) จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าพูน  
โดยมี นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
และ นายวรยทุธ เนาวรตัน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัล�าพนู เป็นผูร้บัมอบ 
และในวนัที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ กองบนิ ๗ จะน�าผลผลติมงัคดุ 
จ�านวน ๒ ตัน (๒,๐๐๐ กิโลกรัม) จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

แลกเปลี่ยนผลผลิตล�าไย จ�านวน ๒ ตัน (๒,๐๐๐ กิโลกรัม)  
จากจงัหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวัดล�าพนู 

ซึง่การแลกเปลีย่นสนิค้าในครัง้นี ้เป็นการเสรมิสร้างความเข้ม
แข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไก
สหกรณ์และการแลกเปลีย่นสนิค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง เป็นการน�ากลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ  
ตามหลกัการ อดุมการณ์ และวธิกีารสหกรณ์ มุง่เน้นการช่วยเหลอื
ตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และน�าการเช่ือมโยงเครอืข่าย
ธรุกิจระหว่างสหกรณ์มาด�าเนนิการ
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