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ทอ.มอบสิ่งของพระราชทาน
และเที่ยวบินพิเศษ ไปช่วยเหลือชาวเนปาล
จากการแพร่ระบาด COVID-19

มอบเงนิสนบัสนนุ
มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนีิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรพัย์
ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครือ่งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิง่ของต่าง ๆ  เพือ่พระราชทานความช่วยเหลอื และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
ชาวเนปาลท่ีตดิเชือ้และได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื COVID-19 ณ สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตย
เนปาล ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานชดุป้องกันส่วนบุคคล (PPE) โดยเสดจ็ด้วย

พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ ผู้บญัชาการทหารอากาศ เป็นประธาน 
ในพธิรีบัมอบเงนิสนบัสนนุ จากพนัต�ารวจเอก บญุส่ง  จนัทรศีร ีผูอ้�านวยการ
ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล จ�านวนเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพือ่น�าไปมอบ 
ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องรบัรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทพัอากาศ

กองทพัอากาศ โดย กรมทหารต่อสูอ้ากาศยาน รกัษาพระองค์ หน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ ท�าการยงิสลตุหลวง ๒๑ นดั เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีพร้อมกับกองทพับก  
และกองทพัเรอื เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มถุินายน ๒๕๖๔ เมือ่วันที ่๓ มิถนุายน ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา ท่านผู้อ่านน่าจะได้ยินข่าว
การสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของกองทัพอากาศ 
โดยเฉพาะการจัดเทีย่วบนิพเิศษเชญิสิง่ของพระราชทานไปช่วยเหลอื
ประชาชนชาวอินเดียท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
อย่างรุนแรงของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ เมือ่วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ซึง่มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกกองทพัอากาศหลายหน่วย 
ได้แก่ กรมข่าวทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
ส�านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นทมีงานร่วมกนัวางแผน เตรียมการ 
และปฏิบัติด้วยเวลาท่ีจ�ากัด ถือว่าเป็นภารกิจหน่ึงท่ีท้าทาย 
และท�าให้เห็นถึงการบูรณาขีดความสามารถของแต่ละหน่วย 
เพือ่ความส�าเร็จของภารกจิ 

ล�าเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130  
จะต้องใช้ถงึ ๒ เครือ่งในการน�าส่ง
สิ่งของทั้งหมดเนื่องจากสิ่งของ 
ดงักล่าวมจี�านวนมากและต้องใช้
พืน้ทีจ่ดัวางมากเช่นกนั แต่เครือ่ง 
Airbus 340-500 เครื่องเดียว 
มพีืน้ทีจ่ดัวางมากเพยีงพอท�าให้
สามารถบรรทุกส่ิงของไปได้
ทัง้หมดในเทีย่วบนิเดยีว

ค�าถามต่อมา จะท�าอย่างไร
ให้ผู้โดยสารทั้งหมดที่เดินทาง
กลับมากับเครื่องบินปลอดภัย  
ไม ่ติดเช้ือเพิ่ม และไม่ท�าให ้ 
เชื้อสายพันธุ์อินเดียมาระบาด 
ในประเทศไทย โดยการหารอืของ
บุคลากรทางการแพทย์จาก 
แต ่ละหน ่วยงาน เนื่องจาก 
กรมควบคุมโรค ฯ มีประสบการณ์ 

ลึกแต่ไม่ลับกับภารกิจ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ในการน�าคนไทยทีต่ดิเชือ้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจนี
กลบัมาประเทศไทย ซึง่ได้สรปุแนวทางปฏิบตัขิัน้ต้นในการป้องกนั
การติดเชื้อของลูกเรือและบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมเดินทาง
ทัง้หมด ด้วยการสวมใส่ชดุ PPE ตลอดการเดนิทาง และลงจาก
เครื่องบินเมื่ออยู่ที่สาธารณรัฐอินเดียให้น้อยที่สุด ในส่วนนักบิน 
จะอยูใ่นห้องซึง่เป็นสดัส่วนปิดลอ็กแยกส่วนกบัผู้โดยสารจงึไม่ต้อง
สวมใส่ชดุ PPE 

ภารกจิท้าทายทีท่มีงานได้รบัมอบหมายคอื การน�าเคร่ืองบนิ
ล�าเลยีงแบบที ่๑๙ หรือ Airbus 340-500 น�าส่งสิง่ของพระราชทาน
ไปยังสาธารณรัฐอินเดีย และในเที่ยวกลับให้รับข้าราชการ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงนิวเดลีที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ 
จ�านวน ๓ คน พร้อมคนไทยท่ีประสงค์จะเดนิทางกลบัประเทศไทย 
ค�าถามทีเ่กิดขึน้กับผู้เขยีนซึง่ได้เข้าร่วมวางแผนเตรยีมการดงักล่าวคอื 
ท�าไมต้องเป็นเคร่ืองบนิ Airbus 340-500 การทีต้่องรบัข้าราชการ
ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ สายพันธุ ์อินเดียกลับมาและคนไทย 
ทีไ่ม่ป่วยแต่ประสงค์เดนิทางกลบัในเทีย่วบนิเดยีวกนั จะท�าอย่างไร
ให้ผูโ้ดยสารทัง้หมดทีเ่ดนิทางกลบัมากบัเครือ่งบนิปลอดภัยและ 
ไม่ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-๑๙ เพิม่ และจะท�าให้มัน่ใจได้อย่างไรว่าไม่น�า
เชือ้ดงักล่าวสายพันธุอ์นิเดยีมาระบาดในประเทศไทย

ค�าถามแรก ท�าไมต้องเป็นเครือ่งบินล�าเลยีงแบบที ่๑๙ หรือ 
Airbus 340-500 เพราะนอกจากสิง่ของพระราชทานแล้ว ยงัมี
สิ่งของจากสมาคมอินเดียในประเทศไทย หอการค้าไทยอินเดีย 
และสมาคมศษิย์เก่าสถาบนัเทคโนโลยอีนิเดยีในประเทศไทย ทีแ่จ้ง
ความประสงค์ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทพัอากาศในการน�าส่ง
ไปยงัสาธารณรฐัอนิเดยีด้วย ซ่ึงสิง่ของรวมท้ังหมดประกอบด้วย 
เครื่องผลิตออกซิเจน ๗๐ เครื่อง ถังออกซิเจน ๓๐๐ ถัง และ
อุปกรณ์ควบคุมปริมาณออกซิเจน ๒๐๐ ชุด หากใช้เครื่องบิน

แนวทางปฏิบัติต่อมาคือ การจัดแบ่งโซนที่นั่งแยกระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้โดยสารที่ไม่ติดเช้ือ  
โดยมกีารระบชุือ่สกุลทกุทีน่ัง่ เพ่ือทีจ่ะสามารถตดิตามตวัผูใ้กล้ชดิได้
หากตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มหลังจากกลับมาถึงประเทศไทย  
และในแต่ละโซนจะมฉีากพลาสติกกัน้เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจาย
เช้ือโรคตามค�าแนะน�าของกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งจัดท�า
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดส�าหรบัผู้โดยสารในเทีย่วบนิกลับ

ทัง้นี ้การเตรยีมการน�าส่งส่ิงของท่ีน�าไปช่วยเหลอืชาวอนิเดยี
ทั้งหมด ต้องบรรจุในกล่องโลหะหรือลังไม้พร้อมอุปกรณ์รัดตรึง 
เพือ่ความปลอดภัยในขณะท�าการบนิ ซึง่ก�าหนดเดนิทางไปกลับ
ภายในวันเดียวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ กองบิน ๖  
จงึต้องเตรยีมการบรรทุกสิง่ของทัง้หมดเข้าใต้ท้องเครือ่งให้เสร็จ
ก่อนวันเดนิทาง พร้อมทัง้จดัท�าฉากกัน้พลาสตกิในแต่ละโซนท่ีนัง่
เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทัง้หมด รวมถึงการเติมเชือ้เพลงิ
และเตรยีมความพร้อมส่วนต่าง ๆ ของเครือ่งบนิก่อนการเดนิทาง 
ในช่วงเช้าวนัรุง่ขึน้

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้โดยสารเท่ียวกลับท้ังที่ติดเชื้อและ 
ไม่ตดิเชือ้ ได้ก�าหนดมาตรการให้น�ากระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 
มาให้น้อยที่สุด เมื่อขึ้นเครื่องบินให้นั่งตามผังท่ีระบุไว้ มีห้องน�้า 
ของผูต้ดิเชือ้และไม่ตดิเชือ้แยกจากกนั เมือ่บนิกลบัจากสาธารณรฐั
อนิเดยีมาถงึท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบนิ ๖ ดอนเมอืง ผูโ้ดยสาร
ทีต่ดิเชือ้จะถกูน�าลงจากเครือ่งก่อนด้วยรถยกพร้อมอุปกรณ์พเิศษ
ส�าหรบัเคลือ่นย้ายผูป่้วย เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการเคลือ่นย้าย
และส่งผลกระทบกบัผูป่้วยน้อยทีส่ดุ แล้วส่งเข้ารถพยาบาลทีจ่ดัสร้าง
เป็นพิเศษส�าหรับการเคลื่อนย้ายผู ้ป ่วยติดเชื้อ และน�าส่ง 
โรงพยาบาลปลายทางตามทีก่รมควบคมุโรคได้ประสานงานไว้

ส่วนผู ้โดยสารที่ไม่ติดเชื้อให้ลงจากเครื่องบินทีละคน  
เว้นระยะห่าง แล้วให้เจ้าหน้าทีฉ่ดีพ่นยาฆ่าเชือ้ทีล่�าตัว ใต้พืน้รองเท้า 
กระเป๋าและสัมภาระทั้งหมด จากนั้นด�าเนินการวัดไข้ ถ่ายภาพ 
และน�าขึ้นรถโดยสารเพื่อน�าไปส่งยังสถานกักกันโรคของรัฐ  
(State Quarantine) เพือ่กกัตวัเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ส�าหรบันักบิน  
ลูกเรือ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางไปกับเครื่องบิน 
กต้็องด�าเนนิการฉดีพ่นยาฆ่าเชือ้ด้วยมาตรการเดยีวกนั และสดุท้ายคอื
การฉดีพ่นยาฆ่าเช้ือในพืน้ทีโ่ดยสารและพืน้ทีบ่รรทกุสิง่ของทัง้หมด
ของเครือ่งบนิเพือ่ความมัน่ใจในความปลอดภยัก่อนน�าเครือ่งบนิ
ไปใช้งานครัง้ต่อไป

ท้ายนี ้ขอชืน่ชมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุหน่วย ทีไ่ด้เสียสละ 
ทุม่เท ร่วมมอื ร่วมใจ จนท�าให้ภารกิจการช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม
ในครั้งนี้  ส�าเร็จเรียบร้อยและปลอดภัยตามวัตถุประสงค ์
ทกุประการ พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครับ
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พล.อ.ต.สรวชิญ  สรุกลุ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.โดยมี น.อ.นคร  บุญมี ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

พล.อ.ต.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.เปนประธาน
ในพธิเีปด “ตูปนสขุ สตน.ทอ.” เมือ่วนัท่ี ๓๑ พ.ค.๖๔ ณ สตน.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พรอมดวย 
ผศ.ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบาน ทอ.
และ น.ชั้นผูใหญของ ทอ.รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี ๒ มิ.ย.๖๔ ณ หองรับรอง ทอ. 
บก.ทอ.

พล.อ.ต.ประทีป  โลหิตศิริ รอง จก.ชอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการชางอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ 
ณ บน.๔๑ โดยประชมุผานระบบ VTC โดยม ีน.อ.ภศูษิฎ  ทิมเกดิ 
ผบ.บน.๔๑ รับการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๔ ณ ชอ.

พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.และคณะ 
พสบ.ทอ.รุนที ่๑๕ มอบเงนิบรจิาคพรอมอปุกรณทางการแพทย
ที่จําเปนใหกับ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.โดยมี น.อ.นคร  บุญมี 
ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.เปนผูรับมอบ เม่ือวันท่ี ๒ มิ.ย.๖๔ 
ณ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

พล.อ.ต.กีรติ  ปงเมือง จก.ชย.ทอ.เปนประธานในพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล แก ขรก.ชย.ทอ.
ที่ชนะเลิศในกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) 
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ ชย.ทอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วฒันวรางกรู ผบ.คปอ.เปนประธาน
เปดการปฐมนิเทศการทดสอบใชกําลังของกองทัพอากาศ 
ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ ณ หองประชุม คปอ.
(เฉลิมเกียรติ) 

พล.อ.ท.ประกาศิต   เจริญ ยิ่ง  จก.กพ.ทอ.ในฐานะ
ประธาน ฝายจัด หารายไดโครงการสรางพระอนุสาวรีย 
พระ บิดา แหงกอง ทัพอากาศ  รับมอบเงินสนับสนุนการสราง
พระรปูจาํลองพระบดิาแหงกองทัพอากาศ จาก  พล.อ.ต .ศรสติ
กีรติ พล จก.พธ.ทอ.เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔ ณ กพ.ทอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ อาคาร บก.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.สงมอบหุนยนต
เพ่ือการพยาบาลผูปวย COVID-19 (นองถาดหลุม) ใหแก
พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เพื่อมอบใหกับ 
รพ.จันทรุเบกษา พอ.โดยมี พล.อ.ต.ไพรวัลย  พัชรธรรม 
ผอ.รพ.จันทรุเบกษา เปนผู รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔ 
ณ หองรับรอง บก.รร.นนก.(๑) 

พล.อ.ท.กจิสม  พนัธุโกศล จก.ชอ.เปนประธานจดักจิกรรม
ปลูกตนไมเน่ืองในวันตนไมประจําปของชาติประจําป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ ณ ชอ.

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.เปนประธานในพิธี
มอบเสื้อกีฬา และรางวัลใหกับผูเขารวมกิจกรรมการวิ่ง
สะสมระยะทาง (Virtual Run) กาวสู ๗๔ ป อย.เมื่อวันที่ 
๘ มิ.ย.๖๔ ณ อย.



วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๔

พล.อ.ต.ปยะกิตติ์  สุทธิวัฒนธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.
ยศ.ทอ.เปนประธานในพิธีเน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนา 
รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ครบรอบปที่ ๗๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

หนา ๕ 

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ นําขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ บน.๖ ทํากิจกรรมทําบุญ ตักบาตร 
เ พ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่ องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ บน.๖ ดอนเมือง

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ มอบสิ่งของ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากการแพรระบาด COVID-19 
ใหกบัสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงประจวบครีขีนัธ (บานประจวบโชค) 
เมือ่วันที ่๒ ม.ิย.๖๔ ณ สถานคุมครองคนไรทีพ่ึง่ประจวบครีีขันธ 
จว.ประจวบครีีขนัธ

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน ตรวจเยี่ยม
ใหกําลงัใจ ทหารกองประจาํการ ทีป่ฏบิตัภิารกจิ เปนกาํลงัเสรมิ
กําลังสนับสนุน ใหกับ รพ.สนาม ทอ.ดอนเมือง เมื่อวันที่ 
๗ มิ.ย.๖๔ ณ รพ.สนาม ทอ.ดอนเมือง

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ พรอมขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ รวมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ
ในการจัดสรางแทนประดิษฐานพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจกัรพงษภูวนารถ กรมหลวงพศิณโุลก
ประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ 
ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ ใหการตอนรับ 
Colonel Mark D. Johnson, US Air Attache และ Captain 
Matthew A.Barker, US Nalval Attache ในโอกาสเดินทาง
มาเยี่ยมคํานับ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
ปองกนัเชือ้ไวรสั COVID-19 ใหแกบคุลากรทางการแพทย อสม. 
กลุมผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป และกลุมผูปวย ๗ โรคเรื้อรัง 
เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ ณ รพ.บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธาน
ในพิธีเปดกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาด เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 
๒ มิ.ย.๖๔ ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.นนิาท  มลูจนะบาตร รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.และคณะ
เปนผูแทน ทอ.รวมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศนเนชั่นทีวี 
ครบ ๒๑ ป โดยม ีคณุสมเกยีรต ิบุญศริ ิผูชวยกรรมการผูจดัการ
บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๑ ม.ิย.๖๔ ณ บรษิทั เนชัน่ มลัติมเีดียกรุป
จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ นํากําลังพล บน.๑ 
จัดกิจกรรมในโครงการ “มีแลวแบงปน” มอบนํ้าดื่มใหกับ
หางสรรพสินคาเดอะมอลล และสํานักงานสาธารณสุข 
จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ ณ ศูนยบริการฉีดวัคซีนฯ 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความพรอม อาคารขายสินคาและบริการทหารอากาศ
และรวมทดสอบระบบการขายการสินคา เพื่อใหเปนไดดวย
ความเรียบรอย เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๔ ณ อาคารขายสินคา
และบริการทหารอากาศ

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.นําขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ สน.ผบ.ดม.
เขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.



        วันที่ ๑ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔หน้า ๖ 

 
 มอบเงิน (ต่อจากหน้า ๒)

ทอ.จดัเท่ียวบนิพเิศษเชญิเครือ่งมอื
และอปุกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสิง่ของ
พระราชทานไปช่วยเหลอืชาวเนปาล

พลอากาศเอก แอร์บูล สทุธวิรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ ตรวจเยีย่มศนูย์บรกิารวคัซีน 
กองทพัอากาศ ซ่ึงสามารถรองรบั ผูม้ารบับรกิารฉดีวคัซนีได้วนัละ ๑,๐๐๐ คน ในเบือ้งต้น สามารถ
บรกิารฉดีวคัซีนให้กบัก�าลงัพลของกองทพัอากาศทีมี่ความเสีย่งในการตดิเชือ้สงู หรอืผูท้ีป่ฏบิตัิ
ภารกิจในการดแูลช่วยเหลอืประชาชนท่ีติดเช้ือ กลุม่เสีย่ง และผูไ้ด้รับผลกระทบจาก สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัการติดเช้ือ (DMHTTA) 
มจีดุพกัรอเพือ่สงัเกตอาการหลงัฉดีวคัซนี โดยมบีคุลากรทางการแพทย์ จากกรมแพทย์ทหาร
อากาศ ดูแลอย่างใกล้ชิด เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศนูย์บรกิาร วคัซนีกองทพัอากาศ 
อาคารรณนภากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธิราช

เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองทพัอากาศ ได้จดัเทีย่วบนิพเิศษเชิญเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ พร้อมสิง่ของพระราชทานไปช่วยเหลอืชาวเนปาล ทีป่ระสบภัยจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ COVID-19 โดยจดัเครือ่งบินล�าเลยีงแบบที ่๑๙ ก (Airbus 340-500) จ�านวน ๑ เครือ่ง 
ออกเดนิทางจากท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบนิ ๖ ดอนเมอืง เวลา ๐๘.๕๗ น. ไปยงัท่าอากาศยาน
นานาชาติตริภวัูน กรุงกาฐมาณฑุ สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล ซึง่ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย
เน่ืองจากสภาพอากาศและทศันวสิยัต�า่ทีส่นามบนิปลายทาง โดยได้ส่งมอบเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานให้กับรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข  
สหพันธ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล ซึง่จะน�าไปจดัเกบ็ไว้ทีค่ลงัของ UN World Food Program 
ส�าหรับสิ่งของที่น�าไปมอบให้วัดไทยลุมพินี น้ัน ได ้ส ่งมอบให้แก ่ผู ้แทนวัดไทยลุมพินี  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  
โดยเคร่ืองบนิ Airbus 340-500 ได้เดินทางกลบัมาถงึท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบนิ ๖ ดอนเมอืง 
ด้วยความปลอดภัย

ส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานไปช่วยชาวเนปาล
ทัง้หมด ประกอบด้วย หน้ากากอนามยั จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิน้, ชดุป้องกนัส่วนบคุคล (PPE) 
จ�านวน ๑๑,๕๒๐ ชดุ, Leg Cover จ�านวน ๑๐,๐๐๐ คู,่ หมวกคลมุผม จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิน้, 
หน้ากากป้องกนัใบหน้า ๕,๐๐๐ ช้ิน, ชุดตรวจแอนตเิจน จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ชดุ, เครือ่งวดัระดับ
ออกซเิจนในร่างกายแบบจับปลายนิว้ จ�านวน ๖๐๐ ตัว, ปรอทวัดไข้ดจิิทัล จ�านวน ๑,๕๐๐ ชิน้, 
Body Bag จ�านวน ๑,๐๐๐ ใบ, เคร่ืองช่วยหายใจชนดิอัตราไหลสงู จ�านวน ๓๐ เครือ่ง, ถงุมอืยาง 
จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ชิน้ และเครือ่งผลติออกซิเจนอตัโนมตั ิจ�านวน ๘ เครือ่ง นอกจากนียั้งมเีครือ่ง
อุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ จ�านวน ๑๑ รายการ เพื่อน�าไปมอบให้วัดไทยลุมพินี ซึ่งอยู่ทาง 
ตะวนัตกของสหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมท้ังก�าลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ 
ของกองทัพอากาศ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19  
รวมถงึภยัพิบตัต่ิาง ๆ และการสนบัสนนุการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่มติรประเทศ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ในโอกาสนี ้ผู้บญัชาการทหารอากาศ ได้มอบเครือ่งหมายเชิดชูเกียรตผิูท้�าคณุประโยชน์แก่
กองทพัอากาศ พร้อมทัง้ใบประกาศเกยีรติคณุให้แก่ผูมี้จิตกศุล  พร้อมทัง้กล่าวขอบคุณทีไ่ด้มอบเงนิ
เพือ่ใช้ในการจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และการบรหิารจดัการในการรกัษา 
ผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึง่ถอืเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสนบัสนนุ
ให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ทัง้น้ีเพือ่ให้ COVID-19 หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว



วันที่ ๑ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

      
   

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด 
ห้องทนัตกรรม ส่วนแยกกองบญัชาการกองทัพอากาศ โดยม ีนายทหารช้ันผูใ้หญ่ และข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา  
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา  สุขเจริญ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช ส่วนแยกกองบญัชาการกองทัพอากาศ 

ห้องทันตกรรม ส่วนแยกกองบัญชาการกองทัพอากาศแห่งนี้ ได้จัดตั้งขึ้น โดยมี  
กองทันตกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  
เพือ่อ�านวยความสะดวก ในการให้บรกิารตรวจรกัษาด้านทนัตกรรม แก่ก�าลงัพลกองทพัอากาศ
และตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศด้านสวัสดิการ ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคของก�าลังพลกองทัพอากาศ และพร้อมให้บริการตรวจรักษาด้านทันตกรรม 
อย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนสร้างเสรมิสขุภาพช่องปาก และสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่ก�าลงัพล

ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดห้องทันตกรรม ส่วนแยกกองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศเอก 
ชานนท์  มุง่ธญัญา เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อ�านวยการกองบงัคบัการศนูย์ปฏบิตักิาร
แก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านความม่ันคง กองทัพอากาศ (ผอ.บก.ศปม.ทอ.) ตรวจความก้าวหน้า
การจัดตั้งสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนของกองทัพอากาศ ซึ่งได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ
พลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จดัตัง้ศนูย์บรกิาร
วัคซีนกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและข้าราชการในพ้ืนที่
กรงุเทพมหานคร

 ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ชานนท์ ฯ เสนาธิการทหารอากาศ ได้ตรวจความก้าวหน้า 
การจดัเตรยีมพืน้ท่ี การตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและจดุต่าง ๆ การตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 
และไฟฟ้าส�ารอง การติดตัง้คอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วงส�าหรบัลงทะเบยีน การตดิตัง้เครือ่ง
กระจายสญัญาณอนิเทอร์เนต็แบบไร้สาย การจัดเตรยีมวัสดุอปุกรณ์ส�าหรบัการฉดี ห้องพยาบาล
ส�าหรบัผูม้อีาการข้างเคยีง และสิง่อ�านวยความสะดวกรองรบัประชาชนทีม่าให้บรกิาร เมือ่วนัที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธิราช  

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช สามารถรองรับผู ้มารับบริการฉีดวัคซีนได้วันละ ๑,๐๐๐ คน  
ในเบือ้งต้นจะบรกิารฉดีวัคซนีให้กบัก�าลงัพลของกองทพัอากาศทีม่คีวามเสีย่งในการตดิเชือ้สงู 
หรอืผูท้ีป่ฏบิตัภิารกจิในการดแูลช่วยเหลอืประชาชนท่ีตดิเชือ้ กลุม่เสีย่ง และผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ 
(DMHTTA) มีจุดพักรอเพื่อสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์  
จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ดแูลอย่างใกล้ชดิ 

เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจความก้าวหน้า
ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองทพัอากาศ อนัจะส่งผลให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ข้ึน โดยได้ด�าเนนิการจดัสร้างให้มมีาตรฐาน
เดยีวกบัโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มห้ีองตรวจเอก็ซ์เรย์พร้อมเครือ่งมอื
ทนัตกรรม ซึง่เป็นการตรวจรกัษางานทนัตกรรมทัว่ไป เช่น อดุฟัน ขดูหนิปนู ถอนฟัน ตรวจฟัน 
ส่วนผู้ป่วยที่ต้องตรวจรักษางานทันตกรรมบูรณะ งานศัลยกรรมช่องปาก และงานปริทันต์  
จะส่งต่อไปรักษาที ่โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ทัง้นี ้สามารถรองรบั 
ผูม้ารบับรกิารได้วนัละ ๙ คน แบ่งเป็นรอบเช้า ๗ คน และรอบบ่าย ๒ คน โดยสามารถนดัหมาย
ผ่านระบบ Application BAH connect ของโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ในโอกาสนี ้ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้กล่าวขอบคณุ ทางกรมแพทย์ทหารอากาศ รวมทัง้ 
บคุลากรทางการแพทย์จากกองทนัตกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องทกุท่าน ท่ีได้ร่วมมอืร่วมใจกนัจดัต้ังห้องทันตกรรมแห่งนี ้ให้มีความพร้อม
ในการตรวจรกัษาทางทันตกรรม เพือ่ให้บริการแก่ก�าลงัพลกองทพัอากาศต่อไป 

      
   

(ต่อจากหน้า ๒)มอบสิ่งของพระราชทาน
เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิราย ุอศิรางกรู 
ณ อยธุยา องคมนตร ีเป็นผูเ้ชญิเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
พร้อมสิง่ของต่าง ๆ  เพือ่พระราชทานความช่วยเหลอื และบรรเทาทุกข์
แก่ประชาชนชาวเนปาล ทีป่ระสบภยัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ 
COVID-19 มอบให้แก่ นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอคัรราชทตู
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจ�าประเทศไทย  
โดยม ีพลอากาศโท ตรพีล อ่องไพฑรูย์ รองเสนาธกิารทหารอากาศ 
เป็นผู ้แทนกองทัพอากาศ นายดุสิต เมนะพันธุ ์ รองปลัด 
กระทรวง ส�านักงานปลัดกระทรวง และ นายดามพ์ บุญธรรม  
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมในพิธี  
ณ โรงเกบ็เคร่ืองบนิ ฝงูบนิ ๖๐๑ กองบนิ ๖

ในการนี ้กองทพัอากาศ ได้จดัพธิมีอบสิง่ของพระราชทาน 
และเตรียมการจัดเท่ียวบินพิเศษโดยจัดเครื่องบินล�าเลียง 

แบบที่ ๑๙ ก (Airbus 340-500) เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ พร้อมสิง่ของพระราชทานต่าง ๆ  โดยมกี�าหนดเดนิทาง 
เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 กว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นเฉล่ียวันละ ๘,๐๐๐ 
ถงึ ๙,๐๐๐ คน โดยมผีูเ้สยีชีวติแล้วกว่า ๕,๐๐๐ คน และประสบ
ภาวะขาดแคลนอปุกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่นวคัซนีต้านเชือ้ 
COVID-19 เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ตรวจการติดเชื้อ  
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ�าเป็น ขณะที่สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดในประเทศอย่างรนุแรงต่อเนือ่งหลงัจากมผู้ีตดิเช้ือ 
ข้ามพรมแดนมาจากสาธารณรฐัอนิเดยี โดยศนูย์ควบคมุโรคระบาด
และโรคติดต่อของเนปาลเปิดเผยว่าขณะนี้ในบ้านก�าลังประสบ
ภาวะผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลและผู้ป่วยก�าลังขาดเตียง 
และออกซิเจน ส่วนรัฐบาลเนปาลได้ประกาศล็อกดาวน์ 
ในกรงุกาฐมาณฑแุละในเมอืงใหญ่ รวมถงึระงบัเทีย่วบนิทัง้ภายใน 
และระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของของเชื้อ 
COVID-19 นอกจากนีย้งัยนืยนัว่าจะเร่งปรบัปรงุระบบสาธารณสขุ
เพือ่รองรบักับสถานการณ์การแพร่ระบาดทีร่นุแรงขึน้



        วันที่ ๑ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

เมือ่ที ่๙ มถุินายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เดนิทางไปเยีย่มให้ก�าลงัใจแพทย์ 
พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์ สงักดักรมแพทย์ทหารอากาศ ณ จดุให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ชัน้ ๑ 
อาคารชุมนมุสญัญาบตัร โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยม ีพลอากาศตรหีญงิ อศิรญา สขุเจรญิ  
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมคณะผูบ้ริหาร ให้การต้อนรบั

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล ฯ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์  
และเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน พร้อมขอบคณุเจ้าหน้าทีท่กุส่วนทีไ่ด้สละเวลา มาช่วยดูแลประชาชน ณ จุดให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนั
โรค COVID-19 ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนและขอให้ 
เช่ือมั่นในระบบการจัดสรรวัคซีนและการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
ส�าหรับประชาชนในรอบนี้ จะบริการฉีดวัคซีนให้ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีโรคประจ�าตัวเรื้อรัง ๗ โรค  
คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเร้ือรังรุนแรง โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด  
โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีลงทะเบยีนผ่านทางระบบหมอพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

ทัง้นี ้โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สามารถรองรบัประชาชนทีม่าฉดีวคัซนีได้วนัละ ๖๐๐ คน 
ส�าหรับประชาชนที่จองวัคซีนผ่านทางหมอพร้อมสามารถน�าหลักฐานการนัดหมายในหมอพร้อม หรือจากจุดลงทะเบียน 
มายนืยนัตัวตนต่อเจ้าหน้าที ่ทีจุ่ดรบับรกิาร โดยจะเปิดให้บรกิารทกุวนัราชการ ยกเว้น วนัเสาร์-วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
ตัง้แต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ช้ัน ๑ อาคารชุมนมุสัญญาบตัร โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผบ.ทอ.ตรวจเยีย่มจดุให้บรกิารฉีดวัคซนีป้องกันโรค COVID-19
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