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อาน นสพ.สารชาวฟา ยอนหลังไดที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชิน ีทรงมพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน “นํา้ยาตรวจ PCR COVID-19” ใหแก โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีประชาชน และขาราชการทั้งในสวน
กองทพัอากาศ และนอกกองทพัอากาศ มาขอรับการตรวจเปนจาํนวนมาก และการตรวจแบบเตม็ศักยภาพของโรงพยาบาล จะชวยใหการวนิจิฉัยโรคมปีระสทิธภิาพ และชวยลดการแพรกระจาย
โรคไดเปนอยางด ีจาํนวนนํา้ยาตรวจ PCR COVID-19 ในหองปฏบิตักิารของโรงพยาบาลจึงเริม่ขาดแคลน จงึไดนาํความขึน้กราบบงัคมทลูขอรบัพระมหากรณุาธคิณุขอพระราชทานนํา้ยาตรวจ 
PCR COVID-19 เพื่อใหมีเตรียมพรอมสําหรับการดูแลประชาชนดานเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ เปนโรงพยาบาลรัฐแหงเดียว 
ทีด่เูเลประชาชนสทิธบิตัรประกนัสขุภาพถวนหนา (บตัรทอง) เกอืบ ๒ แสนคน ใหไดรบัการดแูลอยางทัว่ถงึตอไป   

ขาพระพทุธเจา ขาราชการ ลกูจางและพนักงานราชการ กรมแพทยทหารอากาศ ขอพระบรมราชานญุาต กราบพระบาท ดวยนอมสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุอยางหาท่ีสดุมไิด 
ขอจงทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ปลืม้ปตน้ํิาพระทยั ในหลวง-พระราชนิี
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กองทัพอากาศเปิด
โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ 
เปนประธานเปดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) 
เมือ่วนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพ
ทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) โดยมี พลอากาศตรี 
นายแพทย สนัต ิ ศรีเสรมิโภค รองเลขาธกิารราชวทิยาลยัจฬุาภรณ, 
นายแพทยภมูนิทร  ศลิาพันธ รองผูอาํนวยการโรงพยาบาลจฬุาภรณ 
และนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง บริษทั โกลบอล เคมคิอล เขารวมพธิ ี
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 
ระลอกใหมตั้งแตตนเดือนเมษายนท่ีผานมา มีจํานวนผูติดเช้ือ
หลากหลายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกวางไปท่ัวประเทศ
อยางรวดเร็ว กระทรวงกลาโหมจึงไดสั่งการใหเหลาทัพจัดต้ัง
โรงพยาบาลสนามขึน้ เพือ่รองรบัขดีจาํกดัของสถานพยาบาลตาง ๆ
 กองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภู มิพลอดุลยเดช 
กรมแพทยทหารอากาศ และราชวทิยาลยัจฬุาภรณ  ซ่ึงมหีนงัสอื
บนัทกึขอตกลงความรวมมอืระหวางกองทพัอากาศกบัราชวทิยาลยั
จุฬาภรณ จึงรวมมือกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ 
(ดอนเมอืง) ขึน้ ณ บริเวณพืน้ที ่อาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพ
ทหารอากาศ ๒ (สนามกฬีาจนัทรเุบกษา) โดยคาํนงึถึงความปลอดภยั
และความเหมาะสมสูงสุด ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพื่อรองรับผู ติดเชื้อ
ทีไ่มมอีาการและสามารถดแูลตวัเองได สามารถรองรบัผูตดิเช้ือ

ทัง้ประชาชนและกาํลงัพลของกองทพัอากาศไดจาํนวน ๑๒๐ เตยีง
โดยมีการแบงโซนการเฝาระวังของผูปวยชาย ท่ีช้ันลาง จํานวน 
๗๐ เตยีง และโซนการเฝาระวงัของผูปวยหญงิ ทีช่ัน้บน จาํนวน 
๕๐ เตยีง โดยมอุีปกรณและสิง่อาํนวยความสะดวกใหแตละเตยีง
เรยีบรอย ไดแก ทีน่อน หมอน ผาหม ตูเกบ็ของ ถงัขยะ และพดัลม
สวนตัว นอกจากนี้ ยังมีเจาหนาที่ทางการแพทยดูแลตลอด 
๒๔ ชัว่โมง การรกัษาความปลอดภยัภายในอาคารดวยการตดิตัง้
กลองวงจรปด CCTV รอบอาคาร (๒๒ จดุ) และเจาหนาทีส่ารวตัร
ทหารอากาศ ดแูลรกัษาความปลอดภยัภายนอกอาคาร พรอมกันนี้
ไดนํานองถาดหลุม หุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งเปนผลงานวิจัย
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มาใชในการ
ลําเลียงอาหาร ยา เส้ือผา ใหแกผูติดเชื้อเพื่อลดความเส่ียง
ของบคุลากรทางการแพทยอกีดวย 
 สําหรบัตวัอาคารมีรัว้กัน้โดยรอบพืน้ที ่การกาํหนดเสนทาง
การเขาออก ทั้งเสนทางที่ปลอดเชื้อ และเสนทางกรณีฉุกเฉิน  
ซึ่งมีการซักซอมการปฏิบัติใหแกเจาหนาที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้
กองทัพอากาศขอใหประชาชนและกําลังพลของกองทัพอากาศ
มัน่ใจวา โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ (ดอนเมอืง) ไดรบัการตรวจ
และรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เก่ียวของแลว ตลอดจน
มีความพรอมของบุคลากรทางการแพทย เวชภัณฑส่ิงอํานวย
ความสะดวก พรอมเจาหนาทีด่แูลความปลอดภยัตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

โดยกรมแพทยทหารอากาศ กําหนดหลักเกณฑในการ
รบัผูปวยของโรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ ดงันี้

• จะตองเปนผูปวยทีผ่านการรกัษาจาก รพ.ภมูพิล ฯ แลว ๓ - ๔ วนั
และมอีาการคงท่ี

• อายมุากกวา ๑๘ ป นอยกวา ๖๐ ป 
• ชวยเหลอืตวัเองไดดี
• นํา้หนกัตวัไมเกนิ ๙๐ กก.
• ไมมไีข ไมไอ ไมหอบ 
• ไมมโีรคประจาํตวั ยกเวน โรคความดันโลหติสงูทีส่ามารถ

ความคมุอาการโรคได
• ไมมภีาวะทางจติเวช
• ไมใชสารเสพตดิ
• สือ่สารภาษาไทยไดด ี  

 ท้ังนีก้องทัพอากาศจะใชขดีความสามารถท้ังดานกาํลงัพล 
และยทุโธปกรณตาง ๆ  ในการสนบัสนนุการดาํเนนิงานของรฐับาล
และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการบรรเทาความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชน โดยมุงหวังใหพี่นองประชาชนทุกคน
มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ และปลอดภัยจาก
เชือ้ไวรสั COVID-19
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ผูชวยบรรณาธิการ

รองผูอํานวยการ

โรคตดิเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 (Coronavirus Disease 2019; 
COVID-19) หรือ COVID-19 ระลอกใหมเริม่แพรระบาดเมือ่ตนเดอืน
เมษายน ๒๕๖๔ จากสถานบันเทิงชื่อดังในกรุงเทพมหานคร 
และแพรกระจายไปตามจงัหวดัตาง ๆ  ทัว่ประเทศ ทาํใหปรากฎจํานวน
ผูตดิเชือ้ในชวงเทศกาลสงกรานตจาํนวนมาก และมหีลากหลาย
สาขาอาชีพ โดยหลงัเทศกาลสงกรานตมยีอดผูตดิเช้ือในประเทศ 
๑,๗๖๗ คน ซ่ึงเปนยอดสงูสดุตัง้แตเริม่มกีารตดิเช้ือในปทีผ่านมา

   ในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต ซึ่งประชาชนชาวไทย
ก็มักจะเดินทางไปรดนํ้าดําหัวผูหลักผูใหญ หรือกลับไปอยูกับ
ครอบครวัตามประเพณไีทย ถึงแมวาสงกรานตในป ๖๔ จะเปน
สงกรานตแบบนิวนอรมอล แตก็ไมไดทําใหจํานวนประชาชน
ทีเ่ดนิทางไปตางจังหวัดลดนอยลง รวมทัง้การพบปะรวมรบัประทาน
อาหารระหวางญาติพี่นองหรือเพื่อนที่ตางมาจากตางพื้นที่
ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชนกัน จึงนํามาสูความกังวลใจของ
หลาย ๆ คน วาจะตดิเชือ้ COVID-19 หรอืไม การตรวจหาเชือ้
COVID-19 เปนอยางไร มาดคูาํตอบกนัครบั 

๓ – ๕ ช่ัวโมง และสามารถตรวจจับ
เชือ้ไวรสัปรมิาณนอย ๆ  ในรปูแบบ
ของสารพันธุกรรม ดังนั้นไมวา
เชื้อเปนหรือเชื้อตาย ตรวจจับ
ไดหมดจากสารคัดหลั่งทางเดิน
หายใจสวนบน สวนลาง ของผูที่
สงสัยวาจะติดเชื้อ COVID-19 
โดยการเก็บตวัอยางเชือ้จากดานหลัง
โพรงจมูก หรือลําคอ ดวยกาน
เกบ็ตัวอยาง (Swab) วธินีีจึ้งเปน
วิธีที่เหมาะสมสําหรับการตรวจ
วนิจิฉัยโรคเพือ่การรกัษาทีร่วดเรว็
ตั้งแตระยะแรกของการเกิดโรค 
และใชติดตามผลการรักษาได 
การตรวจแบบ RT-PCR ทราบผล
ไดภายใน ๒๔ - ๔๘ ชัว่โมง ผลการ
ตรวจที่ไดจากหองปฎิบัติการ
มีดังน้ี ผลเปนบวก แสดงวา
พบเชือ้ COVID-19 หากผลเปนลบ
แสดงวาไมพบเชือ้ COVID-19 

การตรวจหาเช้ือโควิด-๑๙ 

 การตรวจหาเชื้อ COVID-19 มีท้ังการตรวจหาเช้ือไวรัส
และการตรวจภมูคิุมกนั โดยการตรวจหาเชือ้ไวรสั สามารถตรวจได
หลงัจากไดรบัเชือ้มาแลวประมาณ ๕ - ๗ วัน จงึเปนวธิทีีต่รวจหาเช้ือ
ไดเร็วทีส่ดุ โดยแบงเปน ๓ แบบ คอื แบบที ่๑ ตรวจสารพนัธกุรรม
ของไวรัสดวยวธิ ีReal-time RT PCR  แบบท่ี ๒ คอื เพาะเล้ียง
เชือ้ไวรัส และแบบที ่๓ ตรวจหา Antigen เช้ือไวรสั 
 สําหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสท่ีพรอมใช
อยูในปจจบุนั และองคการอนามัยโลกแนะนาํ คอื วธิ ีReal-time 
RT PCR เนื่องจากมีความไว ความจําเพาะสูง ทราบผลภายใน 

 สวนการตรวจภูมิคุ มกัน (IgM/IgG) ดวยชุดทดสอบ
แบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test ทราบผลใน ๑๕ นาที โดยการ
นําตัวอยางเลือดไปตรวจหาเช้ือไวรัส (Antigen) หรือภูมิคุมกัน 
(Antibody) ขึ้นอยูกับชุดตรวจ การตรวจวิธีนี้จะทําไดหลังมี
อาการปวย ๕ - ๗ วนั หรอืไดรบัเชือ้มาแลว ๑๐ - ๑๔ วนั ดังนัน้ 
การใช Rapid Test ตรวจภูมิคุมกัน (IgM/IgG) ในชวงแรกของ
การรับเชือ้ หรอืชวงแรกทีม่อีาการ ผลการตรวจจะขึน้ลบ ซึง่ไมได
แสดงวาผูปวยไมไดตดิเชือ้ COVID-19 เนือ่งจากภมูคิุมกนัยงัไมเกดิขึน้
ทัง้นีโ้ดยปกตธิรรมชาตขิองรางกายเมือ่ไดรบัเชือ้ รางกายจะสราง
ภูมิคุ มกันขึ้นมาตอสูกับเชื้อโรค ซึ่งภูมิคุ มกันจะเกิดหลังจาก
มอีาการประมาณ ๕ - ๗ วัน นํา้ยานีอ้งคการอาหารและยา (อย.) 
อนญุาตใชเฉพาะสถานพยาบาลเทานัน้ ไมอนญุาตจาํหนายทัว่ไป 
เพราะมีความยุงยากในการแปลผลและสรุปผล ซ่ึงตองทําโดย
บคุลากรทางการแพทย และสาธารณสขุเทานัน้ ชดุตรวจ Rapid test
สามารถใชงานไดงาย ทราบผลภายใน ๑๐ - ๓๐ นาทีเทานั้น 
แตกม็โีอกาสคลาดเคลือ่นสูงกวาแบบ PCR 

 ลาสดุเมือ่กลางเดอืนมนีาคม ๒๕๖๔ คณะสตัวแพทยศาสตร 
รวมกับคณะแพทยศาสตรและคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั โดยไดรบัทุนสนบัสนนุการวจิยัจากบรษัิท เชฟรอน
ประเทศไทย จํากัด สํารวจและผลิต ประกาศความสําเร็จของ
โครงการวจิยั “การใชสนุขัดมกลิน่ตรวจหาผูปวยตดิเชือ้ COVID-19 
ทีไ่มแสดงอาการ” โดยการนาํศักยภาพของสนุขัทีม่คีวามสามารถ
ในการดมกลิ่นดีกวาคนถึง ๕๐ เทา มาใชในการดมกลิ่นเหง่ือ
ของผูตดิเชือ้ COVID-19 ซึง่ยนืยนัไดวาไมมกีารเจอืปนของเชือ้ไวรสั 
โดยนาํสาํลแีละถงุเทามาใสกระปองเพือ่ใหสนุขัดมกลิน่ เมือ่สนุขั
ไดกลิน่กจ็ะนัง่ลงเพือ่บอกวาคน ๆ  นัน้ตดิเชือ้ สนุขัพนัธุลาบราดอร 
รีทรีฟเวอร ทั้ง ๖ ตัว มีความแมนยําในการพบผู ติดเช้ือ
แตไมแสดงอาการสูงถงึรอยละ ๙๔.๘ เทยีบเคยีงกบัประเทศอืน่ ๆ  
ทีม่กีารวจัิยใชสนุขัตรวจคดักรองผูตดิเชือ้ อาท ิฟนแลนด เยอรมนั 
ฝรัง่เศส และออสเตรเลยี เปนตน 
 งานวจัิยชิน้นีใ้ชระยะเวลาดาํเนินการ ๖ เดอืน แบงเปน ๓ ระยะ
โดยระยะแรกใชเวลา ๒ เดือน เปนการทดสอบความสามารถ
และฝกสุนัขในการแยกแยะกลิ่นผูติดเชื้อไดอยางแมนยํา วองไว 
และแนนอน โดยมีกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓ 
และบริษทั พ ีควิ เอ แอสโซซเิอท จาํกัด รวมสนบัสนนุการเตรยีมตวั
และฝกสุนัข ระยะที่สอง คือการทดลองปฏิบัติจริงที่สนามบิน 
ทาเรอื สถานทีท่องเทีย่วยอดนยิม และฝกสุนขัใหดมกลิน่จากเทา
ของคน สวนในระยะทีส่าม เปนการวิจยัตอยอดเครือ่งมือคดักรอง
รูปแบบใหม เชน เซ็นเซอรเพื่อบงชี้ผูเขาขายติดเชื้อ โครงการนี้
นบัเปนตนแบบในการฝกสนัุขเพือ่งานทางการแพทยชดุแรกของ
ประเทศไทย ในอนาคตจะมกีารตอยอดฝกสนุขัเพือ่ตรวจโรคอืน่ ๆ  
เชน โรคเบาหวาน ซมึเศรา มาลาเรยี และโรคอลัไซเมอร ฯลฯ 
 อยางไรกต็าม การปองกันตนเองไมใหติดเชือ้ COVID-19 และ
แพรระบาดไปยังบุคคลอืน่ ยอมเปนการแสดงออกถงึความรบัผดิชอบ
ตอสงัคม ดวยการรวมมอืปฏบิตัติามมาตรการตาง ๆ  ทีศ่นูยบรหิาร
สถานการณแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) 
และกระทรวงสาธารณสขุกาํหนดครบั



          วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔หนา ๔ 

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ มอบอินทผลัม 
ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ บน.๗ 
ที่นับถือศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน 
เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ท.กิจสม  พันธุโกศล จก.ชอ.เปนประธาน
ในการจดังานวนัสถาปนากรมชางอากาศ ครบ ๙๙ ป เมือ่วนัท่ี 
๑๙ เม.ย.๖๔ ณ หองสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

พล.อ.อ.พัทธนันท  นุชพงษ ผทค.ทอ.เปนผูแทน ผบ.ทอ.
รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ในนาม “กองทัพอากาศ”
เนือ่งในวนัคลายวนัสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่วนัที ่
๒๕ เม.ย.๖๔  ณ พระบรมราชานสุรณ อ.ดอนเจดยี จว.สุพรรณบรุ ี 

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ มอบอินทผลัม 
ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ บน.๕๖ 
ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน  
เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.อ.ชานนท  มุงธัญญา เสธ.ทอ.ในฐานะ ผอ.บก.ศปม.ทอ.
เปนประธานการประชุมจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง) 
เม่ือวันท่ี ๑๖ เม.ย.๖๔ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๑ 

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.เปดหลักสูตร
พยาบาลเวชศาสตรการบินรุนที่ ๑๘ ผานชองทางออนไลน 
Zoom เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ ณ กวก.สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน ตรวจเยี่ยม 
รพ.สนาม ทอ.(รร.การบิน) ซึ่งดูแลผูติดเชื้อ COVID-19 
โดยไดกลาวขอบคุณและใหกําลังใจทีมแพทย และ จนท.
บุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ ณ รพ.สนาม ทอ.
(รร.การบิน) จว.นครปฐม 

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.มอบเงิน
ใหแก ศปพ.พอ.เพ่ือนาํไปใชในภารกจิ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมอืง) 
อีกทั้ง เปนขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทางการแพทย
ของ ศปพ.พอ.ที่ตองปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผูปวยติดเชื้อ 
COVID-19 ณ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมอืง) เมือ่วนัที ่๒๑ เม.ย.๖๔ 
ณ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง)

พล.อ.ต.วิสทุธ์ิ  สมภักด ีผอ.สนผ.กร.ทอ.ใหการตอนรบั 
คณะกรมอนามัย ในโอกาสเยี่ยมชมและมอบนํ้ายาฆาเชื้อ 
ใหกับ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ 
ณ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง)

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และเรื่องราวดี ๆ ที่เปนประโยชนมากมาย  
ดวยการติดตามแฟนเพจ จิตอาสาพระราชทาน และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน โดยการสแกนคิวอารคโคด



วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔ หนา ๕ 

ผลการรายงานโดยสมาคมความสัมพันธทางการทูต
ในยโุรป (European Council on Foreign Relations : ECFR) 
ได สรุปวากองกําลังทหารของยุโรปตะวันตกปฏิบัติงาน
ไมมีประสิทธิภาพมากนัก (ในการปองกันตนเอง) หากมีการ
นํายุทธศาสตรการนําระบบอากาศยานไรคนขับ (UAS) มาใช
แบบในสงครามของอาเซอรไบจาน 
 ระหวางเดือน ก.ย. - ต.ค.๖๓ ความขัดแยงระหวาง
อาเซอร  ไบจานและสาธารณรัฐอาร  เมเนีย ในภูมิภาค
นากอรโน-คาราบัค (Nagorno-Karabakh) เปนขอพิพาท
ที่กินเวลา ๖ สัปดาห และเห็นความสําเร็จอยางรวดเร็วของ
กองกําลังอาเซอรไบจาน ซ่ึงไดใช UAS ของตุรกีเพื่อทําลาย
กองกําลังปนใหญและหนวยอื่น ๆ ของนากอรโน-คาราบัค
ไดอยางรวดเรว็ ตามรายงานดานนโยบายของ ECFR โดยนาย 
Gustav Gressel ซึ่งเปนนักวิเคราะหของกระทรวงกลาโหม
ออสเตรยีระหวางป พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๗ 

การปองกันโดรนที่ไมมีประสิทธิภาพของยุโรปการปองกันโดรนที่ไมมีประสิทธิภาพของยุโรป

Nagorno-Karabakh เครือ่ง F-16 เหลานีจ้ะถกูนาํมาใชในภายหลัง
เพื่อใหแนใจวาเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินของอารเมเนียที่อยู 
ใกลเคยีงจะไมถกูใชกับกองกําลงัของอาเซอรไบจาน       
 นาย Gressel เห็นดวยวาโดรนทีบ่นิในระดบัความสงูทีต่ํา่และ
ความเรว็ตํา่นัน้เปนปญหาสาํหรับเครือ่งบนิไอพน จากมมุมองทัว่ไป
แบบเดมิ ๆ ทีเ่ปนมาตลอดคอื เมือ่ครองอากาศไดแลว กองกาํลงั
ภาคพืน้ดนิจะปลอดภยัจากการโจมตทีางอากาศ แตนัน่ไมเปนความจรงิ
อกีตอไป เพราะในขณะทีเ่ครือ่งบนิไอพนสามารถครองอากาศได 
แตเครื่องบินขับไลมีความยากลําบากเพื่อทําลายโดรน ซึ่งอาวุธ
ยทุโธปกรณบนเครือ่งบนิไมไดออกแบบมาเพือ่สงัหารโดรนอกีดวย 
 ระบบปองกนัภยัทางอากาศไมไดรบัการออกแบบโดยคาํนงึถงึ
ภัยคุกคามนี้และสามารถใหความชวยเหลือเพียงเล็กนอยแก
เครือ่งบนิขบัไลทีพ่ยายามตามลา UAS   
 ระบบป องกันภัยทางอากาศของกองกําลังป องกัน 
Nagorno-Karabakh ไดรับจากรัสเซียซึ่งไดรับการพัฒนา
ในทศวรรษที่ ๑๙๘๐ โดยระบบตรวจจับเปาหมายเคลื่อนที่
ของเรดารจะไมสนใจวตัถขุนาดเล็กทีเ่คลือ่นไหวชา         
 โดรนของอาเซอรไบจานสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ 
เนือ่งจากกองกาํลงัปองกนั Nagorno-Karabakh ไมมเีครือ่งรบกวน
สัญญาณวิทยุเพื่อขัดขวางการเชื่อมโยงระหวาง UAS และสถานี
ควบคุมภาคพื้น วิธีแกปญหานี้ นาย Gressel แยงวาเครือขาย
ของเซ็นเซอรในระบบปองกันทางอากาศท้ังแบบ Passive และ 
Active สามารถรวมกนัชวยคนหาเปาหมายขนาดเลก็ทีม่คีวามสงู
ระดบัตํา่ได 
 ซ่ึงปจจบุนัระบบปองกนัภัยทางอากาศทีร่สัเซยีรุนสงออกนี้
ยงัไมสามารถใชสิง่ทีเ่รียกวา Plot-Fusion ไดนาย Gressel กลาววา
Plot-Fusion เปนสิ่งสําคัญเพื่อตรวจจับเปาหมายขนาดเล็กและ
บินตํ่าที่สังเกตได เชน โดรนขั้นสูงหรือเครื่องบินลองหน ทําให
โดรนของอาเซอรไบจานสามารถทาํงานไดอยางอิสระ โดยมโีอกาส
ตรวจจับเพียงเล็กนอย และสามารถรายงานตําแหนงของศัตรู
กลบัไปยงัสถานคีวบคมุไดอยางแมนยาํ  

น.อ.อนุรักษ รมณารักษ 
ผชท.ทอ.ไทย/เบอรลิน และ รรก. 

ผชท.ทหาร ไทย/เบอรลิน

 นาย Gressel ชีใ้หเหน็วาไมมกีองทพัยโุรปใดทีต่ดิตัง้ระบบ 
High-Resolution Plot Fusion เพือ่ปองกนักองกาํลงัภาคพืน้ดนิ
ของตนเอง วิธีแกปญหาอยางรวดเร็ววิธีหนึ่งคืออาจใชระบบ
ขีปนาวุธตอตานอากาศยานแบบประทับบา (MANPADS) 
ซึ่งกองกําลังที่สามารถคนหาโดรนสามารถตอบสนองไดทันที 
แตสิง่นีใ้ชไมไดใน Nagorno-Karabakh ความจรงิกค็อืการคนหา
เปาหมายขนาดเลก็ เชน Loitering Munition (โดรนติดระเบดิ) 
หรือโดรนขนาดเล็กน้ันแทบจะเปนไปไมไดเลยสําหรับทหาร
ในสนามรบ นาย Gressel ระบุวา MANPADS จํานวนมาก
ถกูโดรนทําลายมากกวาทีจ่ะยงิโดรนไดเอง และหากกองกําลงั
ปองกัน Nagorno-Karabakh ใชอปุกรณสงครามอเิลก็ทรอนกิส
ตอตานโดรน กองกําลังอาเซอรไบจานก็เตรียมพรอมสําหรับ
เรือ่งนีเ้ชนกัน 

 โดยในรายงานระบุวา UAS สามารถทําใหกองกําลัง
อาเซอรไบจานสามารถกําหนดตําแหนงของอารเมเนียและ
ยงิดวยปนใหญไดอยางงายดาย โดรนยงัช้ีเปาใหกบัขปีนาวธุและ
จรวดเพื่อโจมตีกองทหารอารเมเนีย รวมถึงคลังกระสุนและ
โครงสรางพ้ืนฐานอยางรนุแรง   
 ความสําเร็จของยุทธศาสตร UAS ของอาเซอรไบจาน
ในครั้งน้ี หมายถึงการท่ี “สหรัฐฯ จีน รัสเซีย ตุรกี อิสราเอล
และแอฟรกิาใต มแีผนทีจ่ะผสานรวมระบบอาวธุ UAS เขากบั
กองกาํลงัตดิอาวธุของพวกเขา” นาย Gressel ระบใุนเอกสาร
อกีวา “ยโุรปควรพิจารณาบทเรยีนทางทหารของความขัดแยงนี้
อยางรอบคอบและไมมองขามเรือ่งนีว้า เปนเพยีงสงครามระหวาง
ประเทศยากจน มเีพยีงฝรัง่เศสและเยอรมนเีทานัน้ทีม่อีปุกรณ 
Anti Drone หรอือปุกรณ Jammer สาํหรับตอตาน (ระยะส้ัน) 
ตออากาศยานไรคนขบัและมีฐานบนิทีมี่ระบบปองกนัโดรน 
 โดรนอาเซอรไบจานปฏิบตักิารในนานฟาทีไ่มมใีครแยงชิง 
(Uncontested Airspace) นาย Gressel ระบวุา ตรุกไีดวางกาํลัง
เครื่องบินขับไล F-16 หลายลําในอาเซอรไบจานเมื่อ ต.ค.๖๓ 
เพือ่ปองกนัการโจมตดีวยเครือ่งบนิขบัไล/โจมต ีจากกองกาํลงั 

 อาเซอรไบจานใชอาวุธของอิสราเอล Harop (Islaeli 
Harop Loitering munition) ซ่ึงเปนขปีนาวุธทีส่ามารถบนิไดเอง
เปนระยะเวลานานกอนที่มันจะถูกสงไปโจมตีเปาหมายท่ีอยู
ภายในระยะปฏิบตักิาร ซึง่มนัสามารถทาํงานไดภายใตสภาวะ
ทีไ่มพงึประสงค นาย Gressel อธบิายวา เนือ่งจากมนัไมตองการ 
Guidance Links ดงันัน้กลยทุธของอาเซอรไบจานในการใช UAS 
และ Loitering Munition จึงใหบทเรียนแกกองทัพอากาศ
ในการพจิารณาวาจะลงทนุทีไ่หน การซือ้โดรนเพิม่ในทายทีส่ดุ
อาจมปีระสทิธภิาพมากกวาในการตอสูและทําลายศัตรมูากกวา
การซ้ือเครือ่งบนิไอพนแบบเดมิ 
 ยุโรปตะวันตกสวนใหญมีพื้นที่ดานภูมิประเทศที่เรียบ 
ซึ่ งง  ายสําหรับยานเกราะท่ีจะเค ล่ือนที่ด  วยความเ ร็ว 
ในภมูปิระเทศดงักลาว และดวยลกัษณะพืน้ทีป่ฏบิติัการยงัเปน
ผลดสีาํหรบัโดรนลาดตระเวนตดิอาวธุ (Armed Reconnaissance
Drone) ทีม่จีรวดตอตานรถหุมเกราะ (Anti-Armour Missiles) 
 ยุโรปเปนสถานท่ีที่มีความหลากหลายของโครงสราง
ภูมิประเทศและบางประเทศจะไดรับประโยชนจากการตอสู
จากเนนิเขา อยางไรกต็ามในรายงานของนาย Gressel กลาววา
กลยทุธของอาเซอรไบจานสามารถทาํงานไดดีพอ ๆ  กนับนพืน้ที่
ภเูขาซึง่เปนพืน้ทีท่ีโ่ดยปกติถอืวาเปนขอไดเปรยีบตอฝายตัง้รบั 
แตเหมอืนวาในปจจบุนัจะไมมกีารปองกนัจากโดรนทีดี่นกั
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พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศเอก 
ชานนท มุงธญัญา เสนาธกิารทหารอากาศ ในฐานะ ผูอาํนวยการกองบงัคบัการศนูยปฏิบัตกิารแกไข
สถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง กองทัพอากาศ (ผอ.บก.ศปม.ทอ.) ตรวจความพรอมของ
การจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม ในสวนของกองทพัอากาศ เมือ่วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ทีต่ัง้ดอนเมอืง 
ซ่ึงไดมอบหมายให ศูนยปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 
(ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการสนบัสนนุรฐับาลและกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผูปวย COVID-19 ท่ีขยายวงกวาง และมีจํานวน
เพิม่มากขึน้ 
 ทัง้นี ้กองทพัอากาศ ไดปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีของอาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ 
มาใชเปนโรงพยาบาลสนาม ที่สามารถรองรับผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง สามารถรองรับไดจํานวน 
๑๔๐ เตยีง และพรอมเปดใหบรกิารในวนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นี ้โดยมบีคุลากรทางการแพทย
จากกรมแพทยทหารอากาศ และโรงพยาบาลจฬุาภรณ รวมสนบัสนนุการดาํเนินงานในการดแูลผูปวย

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังไดร วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนครปฐม 
เตรยีมความพรอมของโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรยีนการบนิ อําเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
จาํนวน ๑๒๐ เตยีง เพ่ือรองรบัผูปวยในจังหวดันครปฐมอกีดวย

เสนาธกิารทหารอากาศ ตรวจความพรอ้มของโรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ ที�ต ั�งดอนเมือง ซึ�งจดัต ั�งขึ�น
ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื�อรองรบัผูป่้วย COVID-19  ที�เพิ�มจาํนวนมากขึ�น
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เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอรบูล  
สทุธวิรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดตรวจเยีย่มและใหกาํลงัใจ
บุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ หองจุลชีววิทยา 
กองพยาธิกรรม, หองตรวจระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) 
และหองตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit) ของโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  ซ่ึงทางโรงพยาบาล
กําลังเตรียมการรองรับผูปวย COVID-19 ใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางสูงสุด ทั้งการตรวจหาเชื้อและการบริหารจัดการเตียง 
เพื่อรองรับผูปวย COVID-19 ใหแกกําลังพลกองทัพอากาศ
และประชาชนทั่วไปท่ีมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมี
การประสานความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก
กองทพัอากาศ

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมใหกําลังใจแพทย พยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย สังกัดกรมแพทยทหารอากาศ 
ณ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยทหารอากาศ โดยมี 
พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ผบ.ทอ.เยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ พรอมคณะผูบริหาร 
ใหการตอนรบั 
 และเดินทางตอไปยังอาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพ
กองทัพอากาศ ซึ่งกําลังอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงและ
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปดใชเปน
โรงพยาบาลสนาม ขนาด ๑๔๐ เตยีง สามารถใหการรกัษาผูปวย 
COVID-19 ที่มีอาการไมรุนแรง ภายใตการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทยจากกรมแพทยทหารอากาศ และโรงพยาบาล
จฬุาภรณ ตลอดจนสวนสนบัสนุนตาง ๆ 

ทั้งน้ี ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดขอบคุณและใหกําลังใจ
เจาหนาทีท่กุสวน ทีไ่ดสละเวลาในชวงวนัหยดุเทศกาลสงกรานต 
มาชวยดแูลประชาชน และรวมเปนสวนหนึง่ในการนาํขดีความสามารถ
ของกองทพัอากาศมาใชเพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของรฐับาล
และของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 ตามนโยบายของ พลเอกประยทุธ  
จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม
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กองทพัอากาศรว่มกบักองทพัอากาศออสเตรเลยี จดัการประชมุวางแผน
ขั�นสดุทา้ย (FPC) เพื�อเตรยีมฝึกผสม THAI BOOMERANG 21

นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผูอํานวยการกองฝกรวมและผสม สํานักยุทธการ
และการฝก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู อํานวยการกองอํานวยการฝกผสม 
THAI BOOMERANG 21 ฝายกองทพัอากาศ พรอมดวย Lieutenant colonel Nicholas Beumer 
รองผูชวยทตูทหารออสเตรเลยีประจาํประเทศไทย และ Squadron Leader Brett Cummings 
หัวหนาคณะฝกผสมฯ ฝายกองทพัอากาศออสเตรเลยี เปนประธานรวมการประชมุวางแผนขัน้สุดทาย 
(FPC) และรวมลงนามขอตกลงการฝกผสม THAI BOOMERANG 21 ในวนัที ่๒๐ - ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยจัดเปนการประชุมทางไกลผานระบบ Video Tele 
Conference (VTC) เพือ่ปองกนัการแพรระบาดของเชือ้ไวรัสCOVID-19 ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสขุ

ทัง้นี ้การแพรระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 มคีวามรุนแรงมากขึน้ เพือ่ไมใหสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของผูรวมการฝกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปน้ี จะเปล่ียนรูปแบบการฝก 
เปนการฝกแบบ Table Top Exercise (TTX) หรือการฝกจําลองการยุทธทางอากาศ รวมกับ
กองทพัอากาศออสเตรเลีย ผานระบบ Video Tele Conference (VTC) ซึง่จะเปนการฝกการแกไข
ปญหาตามสถานการณสมมุติที่กําหนดขึ้น ใหเปนไปตามแนวทางและวัตถุประสงคของการฝก 
ซึง่ในปนี ้จะทาํการฝกในระหวางวนัที ่๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบนิ ๑ จงัหวดันครราชสมีา

ขณะนี ้เลอืดกรุป A และ O ในคลงัของธนาคารเลอืด รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ.อยูในภาวะ
วิกฤต เนื่องจากสถานการณ Covid -19 กาชาดเลือดไมพอจาย จํานวนผูบริจาคลดลง
รอยละ ๕๐ หนวยเคลือ่นท่ี ยกเลกิการจดับริจาคโลหิตในหลายหนวย 
 ขอเชญิชวนผูมสุีขภาพแขง็แรงรวมบริจาคโลหติ ฝาวกิฤต ิCOVID-19 ไปดวยกนั

เช็คสักนิด กอนมาบริจาคโปรดประเมินความเสี่ยงการแพรเชื้อไวรัส COVID-19  
หากเขาเกณฑขอใดขอหนึง่ ใหงดบรจิาคโลหติ ดงันี้

๑. มไีข ไอ เจบ็คอ นํา้มกูไหล เหนือ่ยหอบ จมูกไมไดกลิน่ ลิน้ไมรบัรส
๒. เดนิทางกลบัมาจากตางประเทศ ภายใน ๔ สปัดาห
๓. ทาํงาน ในสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งตดิเชือ้ ภายใน ๔ สปัดาห
๔. ไปยงัสถานบนัเทงิ หรอืสถานท่ีแออดั ภายใน ๔ สปัดาห
๕. สมัผสัใกลชดิกบัผูปวยตดิเช้ือ COVID-19 ภายใน ๔ สปัดาห
๖. เพิง่หายจากไขไวรสั COVID-19 ภายใน ๔ สปัดาห
ตดิตอบรจิาคโลหติในหนวย ไดท่ี 

 - กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปดทําการ 
วนัจนัทร - วนัศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปดรบับัตรเวลา ๑๕.๓๐ น. (ไมหยดุพกักลางวัน)
 - หยุดวนัเสาร - วนัอาทติย และวันหยดุนกัขัตฤกษ 
 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม หรอืตองการบรจิาคโลหติเปนหมูคณะ ติดตอ ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๘
 **ขอความรวมมอื**

- ผูบริจาคโลหิตตองตอบคําถามเก่ียวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
ตามความเปนจรงิ หากไมแนใจควรงดการบรจิาคโลหติชัว่คราว เพือ่เวนระยะเวลาการพบเชือ้ 
๔ สปัดาห

- ใสหนากากอนามยัทกุครัง้ทีเ่ดินทางมาบริจาคโลหติ

“เลอืดไม�เพยีงพอ บรจิาคด�วน”
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