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เมือ่วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  สทุธิวรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้สัง่การให้กองบนิ ๖ จัด เครือ่งบนิ
ล�าเลียงแบบท่ี ๑๖ (ATR) สนบัสนนุส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ในการน�าส่งชดุตรวจ Rapid Antigen Test 
จ�านวน ๑๒,๖๐๐ ชดุ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในโครงการ “ทกุ(ข์)ภยั ไทยช่วยกนั” ไปส่งมอบให้กบัโรงพยาบาลในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ เพือ่ใช้ในการตรวจคดักรองผูป่้วยโควดิ-๑๙ ซึง่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙  
ที่ยังคงมีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง ไปยัง 
สนามบินบ่อทอง จังหวดัปัตตานี

ส�าหรับโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” นั้น เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ  
และอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็นให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  ทีข่าดแคลน โดยจะส่งมอบผ่านทาง
ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) เพือ่น�าไปจดัสรรและส่งมอบให้กบัโรงพยาบาล หรอืหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ท้ังนี ้กองทัพอากาศพร้อมให้การสนบัสนนุก�าลงัพล ยุทโธปกรณ์ ทรพัยากรของกองทพัอากาศ และพร้อมให้ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั 

พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ของกองพนัทหารอากาศโยธนิ ๓ โดยม ีพลอากาศโท สมควร รกัดี  
ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรบั เมือ่วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองพนัทหารอากาศโยธนิ ๓ กรมทหารอากาศโยธนิรกัษาพระองค์ หน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ

ผู้บญัชาการทหารอากาศ ตรวจมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของกองพันทหารอากาศโยธนิ ๓

ภาคเอกชน และองค์กร อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถในการต่อสูก้บั
การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของ
พีน้่องประชาชนให้สามารถกลบัมาด�ารงชวีติได้อย่างปกตสิขุโดยเรว็
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เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ ่านมา งานวิจัย  
“ยาเหลียนฮวั ชิงเวนิ มีฤทธิใ์นการต้านไวรสัและต้านการอกัเสบ
จากไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙” [Lianhuaqingwen exerts anti-viral 
and anti-inflammatory activity against novel coronavirus 
(SARS-CoV-2)] ของทมีนกัวจิยัน�าโดยศาสตราจารย์ หยางจือ่เฟิง 
จากสถาบนัวจิยัสุขภาพระบบทางเดนิหายใจ เมอืงกวางโจว ซึง่เป็น
ห้องปฏิบัติการส�าคัญระดับชาติด้านโรคระบบทางเดินหายใจ  
ได้รับรางวัลดีเด่นประจ�าปี ๒๐๑๙ - ๒๐๒๐ จากวารสารระดับ
นานาชาต ิPharmacological Research ซึง่เป็นงานวจัิยดเีด่น
เกีย่วกบัโควดิ-๑๙ เพียงช้ินเดยีวของโลกทีถู่กคดัเลอืกเข้ารบัรางวลั 
ส�าหรับวารสาร Pharmacological Research จะเน้นการตพีมิพ์
งานวิจัยระดับแนวหน้าท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย ์
ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดงัในวงการ การมอบรางวลังานวจิยัดเีด่นให้กับ 
นกัวทิยาศาสตร์ถอืเป็นการยกย่องและให้เกยีรตผิลงานวิจยัด้าน
วทิยาศาสตร์ชวีะการแพทย์ในปีดงักล่าว

จาก ง านวิ จั ย ดั ง กล ่ า ว  
นักวิชาการระดับแนวหน้าของ
ประเทศจีน เป็นที่ปรึกษาด้าน
วชิาการให้กบัโครงการศกึษาทาง
คลินกิ โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาล
ที่รับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ 
มากกว่า ๒๐ แห่งท่ัวประเทศจนี 
เช ่น โรงพยาบาลเมืองอู ่ฮั่น  
โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น เ ค รื อ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย  ์
กวางโจว ฯ ล ฯ เพือ่ท�าการศึกษา

เหลียวฮัว ชิงเวิน 
แพทย์แผนจีนสู้โควิด-๑๙

การใช้ยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิในการรกัษาโรคโควดิ-๑๙ ทางคลนิกิ ผลการ
ศึกษาทางคลินิกนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
Phytomedicine การศึกษาทางคลีนคิมผู้ีป่วยจ�านวน ๒๘๔ คน 
แบ่งเป็นกลุม่เปรยีบเทยีบ จ�านวน ๑๔๒ คน ใช้วธิรีกัษาตามกรอบ
การแพทย์ปัจจบัุนเพยีงอย่างเดยีว และกลุม่รักษา จ�านวน ๑๔๒ คน 
ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันควบคู่กับยาเหลียนฮัว  
ชิงเวนิ แคปซูล วันละ ๓ ครัง้ ๆ ละ ๔ แคปซูล คอร์สการรกัษา 
๑๔ วัน ได้ผลสรปุดงันี้

๑.  อตัราการหายของอาการไข้ ไอ อ่อนเพลยี ในกลุม่รกัษา
ที่มีการใช้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลร่วมด้วย จะสูงกว่าและ 
เรว็กว่ากลุม่ทีใ่ช้วธิรีกัษาตามกรอบการแพทย์ปัจจบุนัเพยีงอย่างเดยีว 
โดยมอีตัราการเหน็ผลสงูถึง ๙๑.๕%

๒.  จากการ CT Scan ปอด พบว่าในกลุม่รักษาทีม่กีารใช้ยา
เหลยีนฮวั ชงิเวนิ แคปซลูร่วมด้วย มอีตัราการฟ้ืนตวัของปอดได้ 
ดกีว่า ให้ผลสงูถงึ ๘๓.๘% ในขณะท่ีกลุม่เปรยีบเทยีบทีใ่ช้วธิรีกัษา
ตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันเพยีงอย่างเดยีว พบว่าอัตราการฟ้ืนตวั
ของปอดเพยีง ๖๔.๑% เท่านัน้

๓.  กลุม่รกัษาทีมี่การใช้ยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิ แคปซลูร่วมด้วย 
สามารถลดระดบัความรนุแรงของโรค จากระดบัเบาพฒันาเป็น
ระดบักลางถงึรุนแรงได้สูงถงึ ๕๐%

๔.  กลุม่รกัษาทีมี่การใช้ยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิ แคปซลูร่วมด้วย 
พบผลข้างเคียงน้อยกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบัน 
เพยีงอย่างเดยีว

ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศจนี และเป็นอีก
ครัง้หนึง่ทีท่�าให้ชาวโลกได้เห็นการสบืทอดมรดกภมูปัิญญา และ
การประยกุต์ใช้ตามยคุสมยัของการรักษาโรคด้วยศาสตร์ของการแพทย์
แผนจีน งานวิจัยที่เผยแพร่นั้นแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของ
สมุนไพรจีนที่เป็นความหวังในการยับยั้งเชื้อไวรัส ซ่ึงจะเป็น 
แรงบนัดาลใจท�าให้นกัวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวจัิยต่อไป

ในวนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๓ งานวจัิยยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิ มีฤทธ์ิ
ในการต้านไวรัสและต้านการอักเสบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความออนไลน์ใน Pharmacological 
Research งานวิจยันีม้จี�านวนการได้รบัการอ้างอิงมากกว่า ๑๐๐ ครัง้ 
นับตั้งแต่มีการตีพิมพ์ และได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์
นานาชาติ ถอืเป็นผลงานการวิจยัพืน้ฐานชิน้แรกของโลกเกีย่วกบั
ประสิทธิภาพของยาสมุนไพรจีนส�าเร็จรูปในการต้านเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เลยทเีดยีว

จากการศกึษาของงานวจิยัดงักล่าวพบว่า ยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิ 
สามารถยบัยัง้การจ�าลองตวัของไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ในระดบัเซลล์ 
หลงัจากใช้ยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิแล้ว อนภุาคของไวรสัในเซลล์ลดลง
อย่างชดัเจน ทัง้ยงัสามารถยบัยัง้สารทีก่่อให้เกดิการอบัเสบจาก
เซลล์ทีถ่กูท�าลายจากไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น สาร TNF-a, IL-6, 
MCP-1 และ IP-10 งานวจิยัน้ีจงึยนืยนัได้ว่า ยาเหลยีนฮัว ชงิเวนิ 
สามารถยบัยัง้การจ�าลองตวัของเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ และยบัยัง้
สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในเซลล์โฮสต์ของไวรัสได้ จึงมีฤทธิ ์
ในการต้านไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สนับสนุน 
ยาเหลยีนฮวั ชงิเวนิสามารถใช้ร่วมกับวธิกีารรกัษาทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
ในการรักษาโรคโควดิ-๑๙

ผลสรุปแสดงให้เห็นว่ายา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล  
มปีระสิทธภิาพในการรกัษาโรคโควดิ-๑๙ จึงเป็นงานวจิยัครัง้ส�าคัญ
ในการรกัษาโควดิ-๑๙ ของการแพทย์แผนจนี และจากหลกัฐาน
งานวจิยัพืน้ฐานและการศกึษาทางคลนิกิจ�านวนมาก เมือ่วนัที ่๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๓ FDA ของประเทศจนีจึงได้อนุมัตใิห้เพ่ิมข้อบ่งใช้
ให้กับยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลในการรักษาโรคโควิด-๑๙  
ในระดบัเบาและระดบักลาง ซึง่ถอืเป็นยาตวัแรกทีไ่ด้รบัการอนมัุติ
ให้เพิม่ข้อบ่งใช้ในการรกัษาโรคโควดิ-๑๙ อย่างเป็นทางการ

นับตั้งแต่ประเทศจีนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
การแพทย์แผนจนีได้เข้าไปมบีทบาทส�าคญัในการต่อสูกั้บการแพร่
ระบาดนี ้ผู้ป่วยโรคโควดิ-๑๙ กว่า ๙๐% มกีารใช้ยาสมนุไพรจนี
ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษา ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการ

เหลยีนฮวั ชินเวนิ เป็นยาหลกัในการต่อสูก้บัการแพร่ระบาด
ของไวรัสในเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขมาแล้วหลาย ๆ ครั้ง 
ในประเทศจนี ซึง่เริม่แสดงบทบาทส�าคญัในการป้องกนัและรกัษา
โรคซาร์สในปี ค.ศ.๒๐๐๓ ตลอดระยะเวลา ๑๗ ปีทีผ่่านมา เหลยีนฮวั 
ชินเวนิ ได้ผ่านการพสิจูน์ประสิทธภิาพในการต้านไวรสัระบบทาง
เดนิหายใจตลอดมา ถกูบรรจอุยูใ่นกรอบแนวทางการรกัษาระดบั
ประเทศมาแล้ว ๑๓ ครัง้ และ ใน Guideline อกี ๒๒ ครัง้ ตัง้แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ในเมอืงอู่ฮัน่เริม่มี
ความรุนแรง ส�านกังานคณะกรรมสขุภาพของเมอืงฮู่ฮ่ันได้ประกาศ
ให้ประชาชนใช้ยาเหลยีนฮัว ชนิเวนิ แคปซลูและ ยาฮัว่เซียง เจ่ิงชี่ 
ในการป้องกนัโรคโควดิ-๑๙ ต่อมายา ๒ ตัวนีถ้กูบรรจใุน Guideline 
การรักษาโรคโควิด-๑๙ ของรัฐบาลจีนและประกาศให้ใช ้
ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
ประเทศจนีได้ใช้ยาเหลยีนฮวั ชนิเวนิ มากกว่า ๒๐๐ ล้านกล่อง 
 ในการควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙

ปัจจุบันยาเหลียนฮัว ชินเวิน แคปซูลได้ขึ้นทะเบียนและ
จ�าหน่ายมากกว่า ๑๐ ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยด้วย  
ซึง่กระทรวงสาธารณสขุกใ็ห้ความสนใจในการวจิยัพฒันาต่อยอด
เหลยีนฮวั ชนิเวนิเช่นกัน พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมและ
ใหกําลังใจบุคลากรทางการแพทยของ ทอ.โดยมี พล.อ.ต.วิสุทธิ์  
สมภักดี ผอ.สนผ.กร.ทอ.ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๔ 
ณ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง) สนามกีฬาจันทรุเบกษา 

พล.อ.ต.จกัรกฤษณ  ธรรมวชิยั เสธ.รร.นนก.เปนประธาน
เปดโครงการสัมมนาทางวิชาการดานการเตรียมความพรอม
ของ นนอ.ที่สอบผานภาควิชาการและมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
ตางประเทศ ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom เมือ่วนัที่ 
๑๖ ก.ค.๖๔ ณ รร.นนก.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสร ี ผอ.ศวอ.ทอ.
นําขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
รวมบริจาคโลหิตในโครงการ กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต 
แกวิกฤต COVID-19 เม่ือวันท่ี ๒๐ ก.ค.๖๔ ณ รพ.ภูมิพล
อดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พรอมดวย 
น.ชั้นผูใหญของ ทอ.รวมบันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕

พล.อ.ท.กนิษฐ  ชัยสาร รอง ผบ.คปอ.และคณะชุมนุม
นายเรอือากาศ รุนที ่๓๐ มอบเงนิ ใหแกมลูนธิ ิรพ.ภมูพิลอดลุยเดช
เพือ่นาํไปใชในการดแูลผูปวย COVID-19 โดยม ีพล.อ.ท.ธนวิตต  
สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ 
ณ อาคารคุมเกลาฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.ครรชติ  วานิชย ลก.ทอ.พรอมขาราชการ เขารวม
โครงการปฏิญาณตน และสัญญาไมยุ งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ประจําป ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๔ ณ หองประชุม สลก.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัลการแขงขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ ณ หองประชุม
เวหาสยามศิลปสิทธิ์ (VTC) 

พล.อ.ท.เสนห  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพิธี
อัญเชิญพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
“พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” ขึ้นแทนประดิษฐาน เมื่อวันท่ี 
๑๘ ก.ค.๖๔ ณ บริเวณหนาอาคาร บก.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดหลักสูตรเสมียนการเงิน รุนท่ี ๑๔ และปฐมนิเทศ 
ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom เมือ่วนัท่ี ๑๖ ก.ค.๖๔ 
ณ โรงเรียนเหลาทหารการเงิน กวก.กง.ทอ.

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยี่ยม
เเละใหกําลังใจเจาหนาท่ีสารวัตรทหารอากาศ ท่ีปฎิบัติหนาท่ี
ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ ณ  บริเวณ ดานคัดกรองฯ  
สถานีรถไฟดอนเมือง

พล.อ.ต.ไพฑูรย  ไลเลิศ จก.สบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรเจาหนาที่สารบรรณ รุนที่ ๒๔ 
ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom เมือ่วนัท่ี ๑๕ ก.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม สบ.ทอ.๑

พล.อ.ท.ฐานัตถ   จันทร อําไพ จก.กร.ทอ.ทําพิธี มอบ 
เลือ่ย โซยนต  ใหแก  พล.อ.ต.กรีต ิ  ปง เมอืง  จก.ชย.ทอ.เพือ่นาํไป
ใชในภารกิจ เกี่ยวกับการชางโยธา  การสนามบิน  ฯลฯ  รวมถึง 
ชวยเหลือ ประชาชน ใน พ้ืนที่ ใกลเคียง ใน ชวง ประสบ ปญหา 
ภัย ธรรมชาติ เมื่อวันที่  ๑๕  ก.ค.๖๔  ณ  กองพัสดุ  ชย.ทอ.



วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ หนา ๕ 

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในพิธี
เปดโครงการสรางความปรองดองสนามฉันทของคนในชาติ 
และฟนฟปูระชาธปิไตย ซึง่ไดปฏิบตัติามมาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ของทางราชการกําหนดอยางเครงครัด เมื่อวันท่ี 
๒๑ ก.ค.๖๔ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ และคณะ เยี่ยมชม
โครงการกอสรางขยายลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศยาน
ขอนแกน เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๔ ณ ทาอากาศยานขอนแกน 
จว.ขอนแกน

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ เปนประธานในพิธี
อัญเชิญพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
“พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” ขึ้นแทนประดิษฐาน เมื่อวันที่ 
๒๒ ก.ค.๖๔ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ ตรวจเยี่ยมหนวยฝก
ทหารใหม เพ่ือสรางขวัญกาํลงัใจใหกบัทหารกองประจาํการใหม 
รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ ณ พัน.อย.บน.๓ 
จว.สระแกว

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน 
มอบนโยบายใหกับชุดตรวจเคลื่อนที่ “สังคมรอบรู ปรับตัว
ตอสถานการณ COVID-19” ผานรถโมบายเคลือ่นท่ี ไปยงัชมุชน
สรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน ตามนโยบาย
รัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๔ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ บันทึกเสียง
ถวายพระพร เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ค.๖๔ ณ สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย จว.พิษณุโลก

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เยี่ยมชมกิจการ
ของโรงเรียนอนุบาล บน.๗ ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ 
ณ โรงเรียนอนุบาล บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ เปนประธานในพิธี
อัญเชิญพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
“พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” ขึ้นแทนประดิษฐาน เม่ือวันที่ 
๑๖ ก.ค.๖๔ ณ บริเวณหนาหอพระพุทธชินราชจําลอง บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพิธี
อญัเชญิพระรปูจาํลอง จอมพล สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
จักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดา
แหงกองทัพอากาศ” ขึ้นแทนประดิษฐาน เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๔ 
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี รอง ผบ.บน.๔ นําขาราชการ 
ลกูจาง พนกังานราชการ ทหารกองประจาํการ บน.๔ รวมกจิกรรม
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เมื่อวันที่ 
๒๑ ก.ค.๖๔ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค 

น.อ.พานิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ นําชุด PPE 
ปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 มอบใหกับ รพ.สนาม ในความ
รับผิดชอบของสาธารณสุขจังหวัดปตตานี จํานวน ๑๑ แหง
โดยมี นพ.ชัยรัตน  ลําโป นพ.สาธารณสุขจังหวัดปตตานี 
เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ ณ สํานักงานสาธารณสุข
จว.ปตตานี 

น.อ.เอกโสรวาร  ปอมสนาม รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
จดัประชมุการตรวจตัดสนิผลงานของกลุมกจิกรรมท่ีเสรมิสราง 
ทอ.ใหเปนองคการแหงการเรียนรู รอบที่ ๒ ผานระบบ VTC
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ ณ หองประชุม บน.๗ จว.สุราษฎรธานี
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หน้า ๖ 

(ต่อจากหน้า ๒)ทอ.ระดมสรรพกำ�ลัง

พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืน
ทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เป ิดเผยว ่า  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-๑๙) ในขณะน้ี พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ มคีวามห่วงใยพีน้่องประชาชน จงึสัง่การ
ให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) ระดมสรรพก�าลังเข้า
สนบัสนนุ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน ตลอดจน
สนับสนุนอาคารสถานท่ี และยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้าน
สาธารณสขุอย่างสุดความสามารถ

ที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ด�าเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามของกองทพัอากาศ ในหลายพืน้ที ่ตลอดจนการสนบัสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสนามเพ่ือเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อ 
โควดิ-๑๙ ในแต่ละพืน้ทีอ่ย่างเต็มศกัยภาพ โดยปัจจบุนัได้จดัตัง้
โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศสนับสนุนรัฐบาลแล้ว ๔ แห่ง 
จ�านวน ๗๗๒ เตยีง และอยูร่ะหว่างการจดัตัง้ ๑ แห่ง จ�านวน ๑๐๐ 
เตยีง ได้แก่ 

๑.  โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ (ดอนเมอืง) ณ อาคาร
ฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬา 
จนัทรุเบกษา) สามารถรองรบัผูติ้ดเช้ือทัง้ประชาชนและก�าลงัพล

เมือ่วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  พลอากาศเอก แอร์บลู 
สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคม 
แม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด สวน ๗๒ ปี  
กรมแพทย์ทหารอากาศ จติอาสา โดยม ีพลอากาศโท ธนวิตต  
สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ 
พร้อมด้วย ผู้บงัคบับญัชา กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ 
ลกูจ้าง พนกังานราชการ และจิตอาสา กรมแพทย์ทหารอากาศ  
เข้าร่วมพธิฯี ณ สวน ๗๒ ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จติอาสา

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุภมูทัิศน์ พืน้ที่
บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ 
ทหารอากาศ ให้เป็นสวนสาธารณะ เพ่ือเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ชื่อว่า “สวน ๗๒ ปี กรมแพทย ์
ทหารอากาศ จติอาสา” มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ก�าลงัพลกองทพัอากาศ 

พิธีเปิดสวน     ปี 
กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา

ครอบครวั รวมถงึประชาชนทัว่ไป ใช้เป็นสถานทีส่�าหรับออกก�าลงักาย 
พักผ่อนหย่อนใจ และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเดิมพื้นท่ีนี้  
คอื สวนริมน�า้ ๖๐ ปี โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช ซึง่มสีภาพรกร้าง 
ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ กรมแพทย์ทหารอากาศ  
จงึมแีนวคดิในการปรบัปรงุพืน้ท่ีแห่งนีใ้ห้กลบัมาใช้งานได้และเกดิ
ประโยชน์สูงสุด โดยได้ด�าเนินการปลูกต้นไม้เพิ่ม ปูพื้นทางเดิน 
ปรบัปรงุศาลาพกัผ่อน ตดิตัง้เครือ่งออกก�าลงักาย และไฟส่องสว่าง 
ท�าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีบรรยากาศดี ร่มร่ืน 
สวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ 
นอกจากน้ี ยังมีลานอเนกประสงค์ ลานออกก�าลังกาย เพื่อใช้
ประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ได้อกีด้วย 

ทัง้นี ้นบัเป็นการเสรมิสร้างสุขภาพและป้องกนัโรค ตามนโยบาย
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๔ ด้านสวสัดกิาร 
อกีทัง้เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่ ก�าลงัพลกองทพัอากาศ 
ครอบครวั รวมถงึประชาชนทัว่ไป ส่งผลให้มคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน

๗๒

ของกองทพัอากาศ จ�านวน ๑๕๐ เตยีง
๒.  โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรยีนการบนิ จงัหวดั

นครปฐม ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ๑ สามารถรองรับ 
ผูต้ดิเชือ้ จ�านวน ๑๕๐ เตยีง 

๓.  โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรยีนการบนิ จงัหวดั
นครปฐม ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ๒ สามารถรองรบัผูต้ดิเชือ้ 
จ�านวน ๗๒ เตียง

๔.  โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน ๒) จังหวัด
ลพบรุ ีสามารถรองรบัผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการและสามารถดูแลตวัเองได้ 
(กลุม่สเีขยีว) จ�านวน ๔๐๐ เตยีง

๕.  โรงพยาบาลสนามบดีเีอม็เอส สนามกฬีา ทอ.(ธปูะเตมย์ี) 
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์

ทางการแพทย์ สามารถรองรบัผูต้ดิเชือ้ท่ีมอีาการไม่รนุแรง แต่มี
อาการเหนือ่ยหอบ หายใจเรว็ มคีวามเสีย่งหรอืมโีรคร่วมทีส่�าคัญ 
(กลุม่สเีหลอืง) จ�านวน ๑๐๐ เตยีง โดยก�าหนดเปิดให้บรกิารใน
วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ซึง่ในการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามดงักล่าว กองทพัอากาศได้
สนบัสนนุเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย 
ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร บริการเครื่องนอนและวัสดุอุปกรณ์ การ
บรกิารอาหาร พร้อมยานพาหนะรบัผูป่้วยและส่งผูท่ี้รกัษาหาย
แล้วกลบัภูมลิ�าเนา โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ทีต่ดิเชือ้โควดิ-๑๙ ให้สามารถกลบัมาด�ารงชวีติได้อย่างปกตสิขุ
โดยเร็ว
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สิ่งบริโภค  
อปุโภค และสิง่ของท่ีจ�าเป็น จาก คณุนรนิทร์  โกโรวารา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั  
ฟิโก้ เทคโนโลย ีแอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั  เพือ่ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ  
เพ่ือใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชน ท่ีเข้ารบัการรกัษาพยาบาลด้วยโรคระบาดไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID -19) เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองพิเศษ ๑ กองบญัชาการ
กองทพัอากาศ

ผบ.ทอ.รบัมอบ ส่ิงบรโิภค อปุโภค 
และสิง่ของทีจ่�ำเป็น เพือ่ส่งมอบให้
โรงพยำบำลสนำมกองทพัอำกำศ

เมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ โฆษกกองทพัอากาศ 
เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธิวรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กล่าวแสดงความยนิดี
กับ เรอือากาศตรีหญงิ พาณภิคั วงศ์พฒันกจิ หรือน้องเทนนิส นกักฬีาเทควนัโดหญงิ ในรุ่น
น�า้หนกัไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม ทีส่ามารถคว้าเหรียญทองแรก ในการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์ 
โตเกยีว ๒๐๒๐ โดยสามารถเอาชนะ อาเดรยีนา เซเรโซ อเิกรเซียส จากสเปน ในช่วงเวลา 
ไม่ก่ีวนิาทสีดุท้าย ซ่ึงน้องเทนนสิไม่ท้อถอยแม้คะแนนเป็นรอง จนสามารถพลกิเกมส์เอาชนะ
คูต่่อสูไ้ด้และได้เหรยีญทองแรกในการแข่งขนัครัง้นี ้ซ่ึงเป็นผลมาจากความมุง่มัน่ต้ังใจในการ
เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างมีวินัย ทุ่มเท และฝึกฝนแม้จะอยู่ห้วงเวลาท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 
โควดิ-๑๙ อย่างรนุแรงกต็าม ซึง่ชยัชนะครัง้นีไ้ด้สร้างความฮึกเหมิและภาคภมูใิจให้กบัทัพ
นกักีฬาไทย

และในโอกาสนี ้พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธิวรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ ได้ขอเชญิ
ชวนก�าลงัพลกองทพัอากาศและประชาชนร่วมส่งก�าลงัใจเชยีร์ จ่าอากาศโทหญิง จงกลพรรณ 
กิตธิรากุล นกักีฬาแบดมนิตันทมีชาติไทย (ประเภทหญงิคู่) และ จฑุามาศ จติรพงศ์ นกักีฬา
มวยสากลสมคัรเล่นหญงิทมีชาตไิทย ซึง่เป็นนกักฬีาสงักดักองทพัอากาศ รวมถงึนกักีฬาทมี
ชาตไิทยทกุคนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัโอลมิปิก โตเกยีว ๒๐๒๐ ให้มสีต ิมคีวามอดทนอดกลัน้ 
ใช้ความเพยีรและปัญญา เพ่ือน�าชยัชนะ เกยีรตยิศ และช่ือเสยีงกลับมาสูป่ระเทศไทย

ผบ.ทอ.แสดงควำมยนิดีกับ เรืออำกำศตรีหญงิ พำณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 
นกักฬีำเทควนัโดหญงิ ทีส่ำมำรถคว้ำเหรียญทองแรก 
ในกำรแข่งขนักฬีำโอลมิปิกเกมส์ โตเกยีว ๒๐๒๐
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กองทัพอากาศร�วมกับสถาบันป�องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

จัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย�)
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