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ป�ท่ี ๖๑  ฉบับท่ี  ๒๒๖๘  วันท่ี  ๑๖ -  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔    www.rtaf.mi.th อาน นสพ.สารชาวฟา ยอนหลังไดที่

พระราชทานหองแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative 

Pressure Room) แกโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย

ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคาร

สนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ



      วันที่ ๑๖ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔หน้า ๒ 

ทอ.ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
จัดโครงการ “ทัพฟ้าต่อลมหายใจ ต้านภัย COVID-19”

ผบ.ทอ.เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลอากาศเอก แอร์บูล  สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองกองทัพอากาศ กองบญัชาการกองทัพอากาศ เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภักดีและเทิดทูนสถาบนั 
พระมหากษัตริย์ กองทัพอากาศจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรการใส่บาตรถวายพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดดอนเมือง  
นอกจากนี ้หน่วยงานต่าง ๆ  ของกองทพัอากาศ ยงัได้ร่วมจัดกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง อาท ิการจดัพธิี
ยงิสลตุหลวง ๒๑ นดั เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง โดยกรมทหารต่อสูอ้ากาศยานรกัษาพระองค์หน่วยบญัชาการทหารอากาศโยธนิ  
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช พธิไีถ่ชวีติโค-กระบอื ณ ธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร ตามพระราชด�าร ิอ�าเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทุมธาน ีเนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 การจดัตัง้โต๊ะหมูป่ระดษิฐานพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง พร้อมเครือ่งราชสกัการะ  
กจิกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน  

เมือ่วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ร่วมกบั นาวาเอก นายแพทย์ พสิิทธิ ์เจรญิ ยิง่ รองเลขาธกิาร สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ 
เดนิทางไปตรวจความพร้อมส�าหรบัสนบัสนนุก๊าซออกซเิจน ให้แก่ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  
ณ แผนกผลติก๊าซ กองซ่อมบรภิณัฑ์ กรมช่างอากาศ ซึง่ตัง้อยูใ่นพ้ืนทีข่องศนูย์การทหารอากาศโยธนิ 
ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตามโครงการ “ทัพฟ้าต่อลมหายใจ  
ต้านภัยโควิด-๑๙” ซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดท�าขึ้น  
เพือ่สนบัสนนุออกซเิจนส�าหรบัการรบั-ส่งผูป่้วยจากบ้าน ไปส่งยงัโรงพยาบาล หรอืโรงพยาบาลสนาม 
รวมท้ังการส่งผู้ตดิเชือ้กลับไปพกัรักษาตวัทีภู่มลิ�าเนาเดิม

ทัง้นี ้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีมีความรนุแรงมากข้ึน 
ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยและมีความต้องการออกซิเจนในระหว่างการรับ-ส่งผู้ป่วยหรือ 
ท�าการรักษาเพิ่มมากขึ้น กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาใช้ขีดความสามารถของกรมช่างอากาศ  
ซึง่มภีารกจิในการผลติก๊าซออกซเิจนส�าหรบัการบนิ (Aviation Grade) ซึง่ใช้เป็นก๊าซหายใจให้ 

ผูท้�าการในอากาศขณะท�าการบนิในระดบัความสงูทีม่ปีริมาณก๊าซออกซิเจนน้อย (สงูกว่า ๑๐,๐๐๐ ฟุต) 
มคีวามบรสิทุธิอ์ยูท่ี ่ร้อยละ ๙๙.๕ น�ามาใช้เป็นก๊าซหายใจให้ผูป่้วยทีม่คีวามต้องการออกซเิจนได้ 
เนือ่งจากก๊าซออกซเิจนทีใ่ช้งานทางการแพทย์นัน้จะมค่ีาความบรสิทุธิอ์ยูท่ี่ ร้อยละ ๙๐ – ๙๕  
ซึ่งกองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมในการรับท่อบรรจุออกซิเจน การล้างท�าความสะอาด  
ตรวจสอบคุณภาพท่อบรรจุออกซิเจน การอัดก๊าซออกซิเจนลงท่อ และการส่งคืนท่อบรรจุ  
พร้อมด�าเนนิการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙

ส�าหรบัหน่วยงาน องค์กร ทีจ่ะขอรบัการสนบัสนนุออกซเิจน ต้องติดต่อขอรบับรกิารล่วงหน้า 
๑ วนั ได้ที ่เฟซบุก๊ AIR FOR THAI และ เฟซบุก๊ สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิเพือ่อ�านวย
ความสะดวกและให้เกดิประสิทธภิาพในการสนบัสนนุออกซเิจน โดยก�าหนดเปิดให้บรกิารทกุวนั 
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชือ้โควดิ-๑๙ จะบรรเทาลง 



วันที่ ๑๖ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ หน้า ๓ 

วิ

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

สารชาวฟ้าฉบบัทีแ่ล้ว ได้น�าเสนอความก้าวหน้าการวจัิยและ
พฒันานวตักรรมต้านโควดิ-๑๙ ในรปูแบบต่าง ๆ  ได้แก่ ยาเมด็จาก
ประเทศเยอรมน ีวคัซนีแบบสูดพ่นจากประเทศสวเีดน ยาเมด็จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และยาสารภมูต้ิานทานสตูรผสมผสานจาก
ประเทศญี่ปุ่น มาติดตามดูกันครับว่ามีนวัตกรรมต้านโควิด-๑๙ 
อะไรอกีบ้างในฉบบันี้

วั คซี น  Chu laCov19 
ประเภท mRNA ซึง่พฒันาวคัซีน
โดย ศูนย ์วิ จั ย วัค ซีน คณะ
แพทยศาสตร ์  จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย ร ่วมกับแพทย์  
นั กวิ ทยาศาสตร ์  ผู ้ คิ ดค ้ น
เทคโนโลยี mRNA ของโลกคือ 
Prof. Drew Weissman ผลติจาก
ชิ้นส่วนขนาดจิ๋วสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (โดยไม่มี

อัพเดทนวัตกรรมต้านโควิด-๑๙ (ต่อ)
การใช้ตัวเช้ือแต่อย่างใด) ซ่ึงเม่ือร่างกายได้รับช้ินส่วนของ 
สารพันธุกรรมขนาดจิว๋นีเ้ข้าไป จะท�าการสร้างเป็นโปรตนีทีเ่ป็น
ส่วนปุม่หนามของไวรสัข้ึน (spike protein) และกระตุน้ให้เกดิการ
สร้างภูมิคุม้กนัไว้เตรียมต่อสูกั้บไวรัสเม่ือไปสมัผสัเช้ือ เม่ือวัคซนีชนิด 
mRNA ท�าหน้าท่ีให้ร่างกายสร้างโปรตนีเรยีบร้อยแล้ว ภายในไม่กีวั่น 
mRNA นีจ้ะถกูสลายไปโดยไม่มกีารสะสมในร่างกายแต่อย่างใด

วัคซีนโควิด “ไซคอฟ-ดี” (ZyCoV-D) ประเภทพลาสมิด 
ดีเอ็นเอ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Zydus Group ประเทศอินเดีย  
ซึ่งประเทศอินเดียเป็นหน่ึงในประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙  
มากที่สุดในโลก โดยเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวง
สาธารณสขุของอนิเดยีออกแถลงการณ์ขึน้ทะเบยีนอนมุตัวิคัซนี
แบบฉกุเฉนิให้กบัวัคซนีโควดิโดยใช้พลาสมดิ ดเีอน็เอ (Plasmid 
DNA) ตัวแรกของโลก ชือ่ว่า ไซคอฟ-ด ี(ZyCoV-D) ซ่ึงเป็นวคัซนี
แบบ ๓ เข็ม ใช้สารพันธุกรรมของไวรัสไปกระตุ ้นดีเอ็นเอ  
หรอือาร์เอน็เอในร่างกาย ให้ผลติโปรตนีปุม่หนาม เพือ่ให้ภมูคิุม้กนัรู้จกั 
และสร้างภมูขิึน้มา

นอกจากนี ้วคัซนี “ไซคอฟ-ด”ี ( ZyCoV-D ) ยงัเป็นวคัซนี
ชนิดไร้เข็ม ตัวแรกของโลก โดยใช้วิธีการซึมเข้าสูงร่างกายทาง
ผิวหนังด้วยความเร็วสูง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงหนทางการแก้ไขปัญหา
ส�าหรับผู้ที่กลัวเข็มฉีดยา ในด้านของประสิทธิภาพของวัคซีน 
Zydus Group เปิดเผยว่า วคัซีนมปีระสิทธภิาพประมาณ ๖๖% 
เมื่อเทียบกับตัวแปรเชื้อโควิดเดลต้า จากการทดลองทางคลินิก 
Phase-III ในอาสาสมคัรกว่า ๒๘,๐๐๐ คน ซึง่เป็นการทดลองวคัซีน
ครัง้ใหญ่ทีส่ดุในอนิเดยี ส�าหรับการทดลองวคัซนีโควดิ ผลระหว่าง
การทดลองแสดงให้เห็นประสิทธิภาพเบื้องต้นที่ร้อยละ ๖๖.๖ 
ส�าหรับผูป่้วยท่ีตดิเชือ้ โดยวคัซนี ZyCOV-D ก�าหนดเริม่จ�าหน่าย
ในกลางเดอืนกันยายน

หลังจากได้ทราบนวัตกรรมต้านโควิด-๑๙ ของหลาย ๆ 
ประเทศไปแล้ว ลองมาดูผลงานของนักวิจัยไทยซ่ึงก�าลังท�างาน
แบบหามรุ่งหามค�่า แม้วัคซีนสัญชาติไทยจะออกมาช้า แต่ได้ใช้
แน่นอน อาจใช้เป็นวัคซนีป้องกนัโควดิเข็ม ๓, ๔, ๕ ... เพราะการ
ฉีดวัคซีนหนึ่งเข็มสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นาน ๖ - ๑๒ เดือน 
ยกเว้นมกีารคดิค้นใหม่ เพือ่ให้วคัซีนสร้างภมูคิุม้ได้ยาวนานกว่านัน้ 
มอีะไรบ้างมาดูกนัครบั

การทดลองที่ผ่านมาหลังจากทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า 
สามารถยบัยัง้ไม่ให้เชือ้ไวรสัเข้าสู่กระแสเลือดและสร้างภูมคุ้ิมกนั
ได้ในระดับสูง ปัจจุบันก�าลังจะทดสอบในอาสาสมัครคนไทย 
เฟส ๑ เพิม่เตมิในกลุม่ผู้สงูอาย ุคาดว่าจะรูผ้ลว่าสร้างภมิูคุม้กนั
ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และคาดอีกว่าจะเป็นวัคซีนที่ผลิต
ส�าหรับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นเข็มที่ ๓ ส�าหรับคนไทย 
โดยมเีป้าหมายว่าจะผลิตออกมา พร้อมขึน้ทะเบยีนองค์การอาหาร
และยา (อย.) ได้ในเดอืนเมษายน ๒๕๖๕ จากการทดสอบความ
ทนต ่ออุณหภูมิของวัคซีน พบว ่าวัคซีน ChulaCov19  
อยู่ในอุณหภูมิตู้เย็น (๒ - ๘ องศาเซลเซียส) ได้นาน ๓ เดือน  
และเกบ็ในอณุหภมูห้ิอง (๒๕ องศาเซลเซียส) ได้นาน ๒ สปัดาห์ 
ท�าให้การจัดเกบ็รกัษาง่ายกว่าวคัซนีโควิด-๑๙ ชนดิ mRNA ยีห้่ออ่ืน 

วัคซีนจากใบยา ประเภทโปรตีนจากใบยา ซึ่งพัฒนาวัคซีน
โดยบริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด ในความดูแลของคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด Protein 
Subunit เป็นเทคโนโลยกีารผลติโมเลกุลโปรตนีจากพชื คอืใส่ยนี
เข้าไปในพืช แล้วใช้กระบวนการผลิตของพืช ผลิตโปรตีนที่เรา
ต้องการ โปรตีนที่ได้จึงมีความบริสุทธิ์ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้  
เป็นเทคโนโลยท่ีีมมีานานกว่า ๑๕ ปี และเคยใช้รกัษาโรคอโีบล่า 

ต่อเดือนในห้องทดลองขนาดเล็กเท่าน้ัน จึงนับเป็นอีกหนึ่งทาง
เลอืกทีม่ปีระสทิธิภาพในการป้องกนัโรคระบาดในอนาคต ในเดอืน
ตลุาคม ๒๕๖๔ จะเป็นขัน้ตอนการทดสอบกบัอาสาสมคัร คาดว่า
วคัซนีใบยาจะพร้อมฉดีให้คนไทยช่วงกลางปี ๒๕๖๕

วัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดล ชนิดเช้ือตาย HXP-GPOVac  
ซึ่งพัฒนาโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
ร่วมกบัองค์การเภสชักรรม สถาบนั PATH และ The University 
of Texas at Austin ผลตรวจเบื้องต้นจากห้องปฏิบัติการ  
(ห้องแล็บ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า มีภูมิคุ้มกัน 
ตอบสนองได้ด ีซ่ึงจะทดลองระยะท่ี ๒ ในอาสาสมคัร ๒๕๐ คน 
ในเดอืนสงิหาคมนี ้และจะท�าการทดลองระยะที ่๓ ในภาคสนามกับ
อาสาสมัคร ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คน โดยวัคซีนที่ผ่านการวิจัย 
ในมนษุย์ท้ัง ๓ ระยะแล้วจะถกูน�าไปขึน้ทะเบยีนกบัองค์การอาหาร
และยา คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในกลางปี ๒๕๖๕ โดยจะสามารถ 
ผลติได้ ๒๐ – ๓๐ ล้านโดสต่อปี

นอกจากนีย้งัมวีคัซนีไบโอเทค ซึง่พฒันาโดยทีมวจิยั ศนูย์พนัธุ
วศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) ส�านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่งชาติ  (สวทช. )  
พฒันาต้นแบบวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ออกมา ๓ ประเภท 
คือ ประเภท Virus-like particle (VLP) ประเภท Influenza  
และประเภท Adenovirus vector-based โดยสองประเภทหลงั
เป็นแบบฉีดพ่น ซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ ้มกันใน 
หนูทดลองเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพต่อการคุมโรค 
ท่ีเกิดขึ้น จะมีการทดสอบในอาสาสมัครช่วงปลายปี ๒๕๖๔  
หากได้ผลดจีะด�าเนนิการผลติใช้ได้ประมาณกลางปี ๖๕

ถงึแม้ว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ จะมีความ
รวดเรว็และรนุแรงมากขึน้ แต่ยงัมเีรือ่งน่ายนิดท่ีีนกัวจิยัทัว่โลกต่าง
ร่วมมอื แลกเปลีย่น เร่งวจิยัพฒันาวคัซนีในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่หยดุ
ยัง้ไวรสัตวัร้าย คนืชวีติชวีาให้ประชาชนทัว่โลกได้กลบัมาพบปะ
พูดคุย และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุขเหมือนเช่น 
ในอดีต พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั

การทดลองวคัซนีใบยาในสตัว์ทดลองพบว่า ผลการทดสอบ
ปรากฏว่ามีความปลอดภัย และไม่เกิดผลข้างเคียงใด ๆ  
โดยกระบวนการผลิตวัคซีนทีใ่ช้พชื สามารถผลิตเป็นจ�านวนคร้ังละ
มาก ๆ  ได้ และสามารถยกระดบัจากการผลติวัคซนีในห้องทดลอง 
มาเป็นการผลิตวคัซนีระดบัอตุสาหกรรมได้ทนัท ีการผลติวัคซนี
จากใบยาสูบน้ีสามารถผลิตได ้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ โดส 



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.รับมอบนํ้าดื่ม 
จาก บริษัท สกุลฎซี อินโนเวช่ัน จํากัด โดยมี น.อ.เฉลิมชัย  
ชชูาตพิงษ ผูอํานวยการกองวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
กองการศึกษา รร.นนก.เปนผูแทนในการสงมอบ เมื่อวันที่ 
๒๐ ส.ค.๖๔ ณ รร.นนก.

พล.อ.อ.แอรบลู  สทุธวิรรณ ผบ.ทอ.รบัเยีย่มคํานบัจาก  
พันโท Axel Dohmen ผูชวยทูตทหารสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีประจํากรุงเทพฯ เพื่ออําลาในโอกาสครบวาระ 
การปฏิบัติหนาที่และแนะนํา ผูชวยทูตทหารสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีประจํากรุงเทพฯ ทานใหม เม่ือวันที่ 
๒๔ ส.ค.๖๔  ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ วฒันวรางกรู ผบ.คปอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
“พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” ใหกับ นขต.คปอ.นําไป
ประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติราชการของหนวย เมื่อวันที่ 
๒๐ ส.ค.๖๔ ณ คปอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.ตรวจเยี่ยม
การปฏบิติังาน จดุบรกิารตรวจคดักรอง COVID-19 สนามกฬีา
กองทพัอากาศ (ธปูะเตมยี) เมือ่วนัที ่๑๗ ส.ค.๖๔ ณ สนามกฬีา
กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)

พล.อ.ต.สมพร  แตพานชิ ผอ.สกป.กร.ทอ.เปนผูแทน ทอ.
นําหนวยมิตรประชากองทัพอากาศออกชวยเหลือพี่น อง
ประชาชน ท่ีได รับผลกระทบจากการแพร ระบาดของ
โรคติดเ ช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่  ๒๔ ส.ค.๖๔ 
ณ ชุมชนหมูบานเจษฎา ๑ กทม.

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดงาน “สัปดาหรณรงคใหความรู และปองกันยาเสพติด 
กง.ทอ.” เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔ ณ กง.ทอ.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.เปนผูแทน ทอ.
รับมอบ เครื่อง UV-C Sterilizer จาก นาย นิติ เมฆหมอก 
ประธานบริหาร บริษัท ซีนเนอรยี่ เทคโนโลยี จํากัด และ
นางสาว ทัตฐกัญพาสน เฉวียงหงษ ผู จัดการฝายขายและ
การตลาด เพื่อใชสนับสนุนภารกิจของ รพ.สนาม ในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อรักษาผูปวย COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๔ 
ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.เสนห  บวัชืน่ จก.ยศ.ทอ.บรรยายพิเศษ (ออนไลน)
เรือ่ง การศึกษาของทหารอาชีพ ใหกับ นทน.หลักสูตรนายทหาร
ช้ันผูบังคับฝูง รุนที่ ๑๓๗ เม่ือวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔ ณ ประชุม 
รร.นฝ.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคารวะ
จาก H.E. MR. MOHAMMAD ABDUL HYE เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 
๑๗ ส.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.ปราโมทย  ศิริธรรมกุล ผช.ผบ.ทอ.(สายงาน
ยุทธบริการ) รับมอบอุปกรณทางการแพทย และผลิตภัณฑ
ยาชนิดตาง ๆ จากสมาคมแมดีเดนแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
และโรงทานปญญา วดัโตนด เมือ่วนัที ่๒๕ ส.ค.๖๔ ณ รพ.สนาม 
ทอ.(ดอนเมือง)

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.มอบถุงยังชีพใหแก 
คุณภาคย  ศรียาภัย  ประธานจิตอาสาชุมชน จามร-ลาดสนุน 
เพื่อนําไปใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ COVID-19 เมื่อวันที่ 
๒๕ ส.ค.๖๔ ณ วัดลาดสนุน จว.ปทุมธานี

พล.อ.ต.กีรติ   ปง เมือง  จก.ชย.ทอ.รับซื้อลําไยจาก
เกษตรกรภาคเหนอืทีป่ระสบปญหาราคาตกตํา่และปรมิาณ
ผลผลิตลนตลาด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที ่๒๕ ส.ค.๖๔ ณ ชย.ทอ.
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น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ ประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนต ผานชองทางการสื่อสารออนไลนดวย
ระบบ Zoom เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ
แกประชาชน เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.พรประเสรฐิ  ผานภพ ผบ.บน.๕ ออกใหความชวยเหลอื
บรรเทาความเดื อดรอน ใหกบั ประชาชน มอบถงุบรรเทาภาระ
คาครองชีพ แล ะนํ้าดื่ม ให แก เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
เพื่อแจกจายใ หแกพี่นองป ระชาชน และมอบชุด PPE นํ้าดื่ม 
ใหแก มูลนิธิสวางป ระจวบธ รรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๔ 
ณ จว.ประจวบครีขีนัธ

น.อ.ยรรยงค  เนตรอมัพร ประธานอนกุรรมการพลงังาน
ทดแทน ทอ.ดานไบโอดีเซลและคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการ
พลังงานทดแทน ทอ.ดานไบโอดีเซล และไดมอบรางวัล
ประกาศเกยีรตคิณุใหกบั บน.๕ เมือ่วนัที ่๒๐ ส.ค.๖๔ ณ บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.เจรญิ  วฒันศรมีงคล ผบ.บน.๑ นาํหนวยมิตรประชา 
บน.๑ ออกใหความชวยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอน โดยมอบ
หนากากอนามัย แอลกอฮอล เครื่องวัดออกซิเจน ฯลฯ 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และบุคลากรทางการแพทย เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔ 
ณ สถานท่ีแยกกัก รักษา COVID-19 ในชุมชน โรงเรียน
บานโคกไผ-ขนาย ต.บานเกาะ จว.นครราชสีมา

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ รวมกับ Wng Cdr. 
Detachment Commander CHAN CHEE KWANG DEREK 
“VICE” LTC Derek Chan มอบชุด PPE ใหกับ รพ.สนาม 
“ศูนยมรกต” นิคมอตุสาหกรรมอดุรธานี เมือ่วันที ่๒๐ ส.ค.๖๔ 
ณ รพ.สนาม “ศูนยมรกต” นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จว.อุดรธานี

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ เปนประธาน
ในพิธีสงมอบโ ครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิต ประจําป ๒๕๖๔ ใหแก ประปาชุมชน หมูบาน
โพธิ์คอย หมู ๗ ต.พรหมนิมิต เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔ ณ โรงเรียน
วัดชองแค อ.ตาคลี จว.นครสวรรค 

พล.อ.ต.เสกสรร  คนัธา ผบ.รร.การบนิ เปนประธานในพธิี
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน ช้ันมัธยม
ของศิษยการบิน รุน น. ๑๔๗ - ๖๓ - ๒  เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔ 
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.กาลทิศั  กมทุชาติ ผชท.ทอ.ไทย/ปกกิง่ เขารวมงาน  
“Air Force Club Meeting”  กบัคณะ ผชท.ทอ.ตางประเทศ/
ปกก่ิง เมือ่วนัที ่๑๙ ส.ค.๖๔ ณ สอท.เยอรมนั กรงุปกก่ิง

น.อ.ปรเมษฐ  ศริติานนท รอง ผบ.บน.๔๑ เปนประธาน
ในพิธเีปดกิจกรรมโครงการรณรงคปองกนัอบุตัเิหตสุาขานริภยั
อากาศยานและลานจอด โดยมี ขาราชการที่ปฏิบัติงานดาน
การสนับสนุนการบินเขารวมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔ 
ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

น.อ.ชวภณ  ยิม้พงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในกจิกรรม
ปลูกพืชสมุนไพรตานภัย COVID-19 และมอบตนกลาใหกับ 
หน.นขต.บน.๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.เปนประธานในพิธี
เปดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตรสําหรับพลทหาร 
รุนที่ ๔๒ แบบออนไลนผานโปรแกรม  Zoom เมื่อ วันที่  
๒๐ ส.ค.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.  

น.อ.พฐา  แกน ทับทิม ผ บ.บน.๒๑ รับซ้ือมังคุดจาก
เกษตรกรภาคใต ที่ประสบ ปญหาราคาตกตํ่าและปริมาณ
ผลผลิตลนตลาด  เน่ืองจ ากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔ ณ บน.๒๑ 
จว.อุบลราชธานี



      วันที่ ๑๖ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔หน้า ๖ 

๑๙
ทอ.จัด C-130 สนับสนุนการลำาเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-    รพ.ปัตตานี

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/เบอร์ลิน  
ให้การต้อนรบั พลอากาศจตัวา Rob Rider อดตี ผูช่้วยทตูทหารสหราชอาณาจกัร/
เบอร์ลนิ ได้ร่วมงานในต�าแหน่ง Strategic Advisor ให้กับบรษิทั Rheinmetall AG 
ในเยอรมัน การพบปะดังกล่าวเป็นการประสานงานด้านเอกสารและด้านธุรการที่
เกีย่วข้องระหว่างบริษัทฯ กบั กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึง่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยฯ 
เป็นผูแ้ทนในการประสานงาน เมือ่วนัที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ส�านกังานผูช่้วยทูต
ทหารอากาศไทย/เบอร์ลิน 

กองทพัอากาศจดัเครือ่งบินล�าเลยีง C-130 ในภารกจิ
ช่วยสนับสนุนการล�าเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลปัตตานี โดยทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต ์
ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ด�าเนินการพัฒนาหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” หุ่นยนต์ FIBO 
AGAINST COVID - 19 : FACO เพ่ือการส่ือสาร และช่วยเหลือ
บคุลากรทางการแพทย์ดูแลผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ - ๑๙ 
ซึง่ทาง สถาบนัฯ ได้สนับสนนุหุน่ยนต์ จ�านวน ๑ ชดุ ให้แก่ 
โรงพยาบาลปัตตาน ีโดยทางกองทัพอากาศ ได้จดัอากาศยาน
ในการล�าเลียงขนส่ง เพ่ืออ�านวยความสะดวก รวดเร็ว  
พร้อมส�าหรบัการใช้รกัษาพยาบาลผู้ป่วยได้ทันที 

 ในส่วนของกองทัพอากาศ นาวาอากาศเอก พานิช  
โพธิน์อก ผูบ้งัคับการกองก�าลงัทางอากาศ เฉพาะกจิท่ี ๙  
ร ่วมส่งมอบ โดยมี นายราชิต สุดพุ ่ม ผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดปัตตานี และ นายแพทย์ เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่  
๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลปัตตาน ีอ�าเภอเมือง 
จงัหวัดปัตตานี 



วันที่ ๑๖ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

เมือ่วนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรอืน
ทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทพัอากาศ น�าหน่วยมติรประชากองทพัอากาศช่วยเหลอืประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
บรเิวณรอบท่ีตัง้ดอนเมอืงเป็นวนัแรก

ในการนี ้กองทพัอากาศ โดยหน่วยมติรประชากองทพัอากาศ ได้จดักจิกรรมช่วยเหลอืประชาชน
ที่อยู ่อาศัยในเขตพื้นที่รอบดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๔  
(ยกเว้นวนัเสาร์ - อาทติย์) โดยมอบอาหารกล่อง จ�านวน ๕๐๐ กล่อง น�า้ดืม่ จ�านวน ๕๐๐ ขวด 
แอลกอฮอล์ส�าหรบัฆ่าเชือ้โรค จ�านวน ๒๐ ลติร และชดุยาปฐมพยาบาลประจ�าบ้าน จ�านวน ๖๐ กล่อง 
ต่อ ๑ เขตพ้ืนทีด่งันี้

-  เขตพื้นที่สายไหม ได้แก่ ชุมชน ก.ส.บ., โครงการบ้านมั่นคง ก.ส.บ., โครงการบ้านมั่นคง  
ศาลเจ้าพ่อสมบรูณ์, ชมุชนรมิคลองสอง (ท่าทราย – สะพาน ก.ส.บ.), ชมุชนพัฒนา หมู ่๑, ชมุชน

ทอ.จดัหน่วยมติรประชา ออกช่วยเหลือประชาชน
รอบดอนเมอืงทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-๑๙

พัฒนา หมู่ ๒, ชุมชนสะพานดวงมณีพัฒนา, ชุมชนรวมใจสามัคคี, ชุมชนวัชรพล ๓ และชุมชน 
ธาราทพิย์พฒันา

- อ�าเภอล�าลกูกา ได้แก่ ชุมชนเอือ้อาทรล�าลกูกาคลอง ๔, โรงเรยีนอริอดาตุ้ลอสิลาม หมู่ ๑๐, 
ชุมชนจามรเดชเจริญ, ชุมชนเดชอนันต์รวมใจ, ชุมชนจามรร่วมใจสามัคคี, ชุมชนเดชเจริญ,  
ชมุชนซอย ๓๙, ชมุชนสราสนิวีลิล์ ๑, ชมุชนสราสนิวีลิล์ ๒ และชุมชนจามรลาดสนุน่

-  เขตดอนเมือง ได้แก่ ชุมชนทัดชาวิลล่า, ชุมชนเจษฎา ๑, ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา,  
ชมุชนบณัฑติโฮม, ชมุชนโกสมุสามคัค ี๒, ชมุชนบรูพา ๑๘, ชมุชนสวนฝรัง่, ชมุชนตลาดกลาง, ชุมชน
ศริสุิข, และชุมชนตลาดฝ่ังโขง

ทัง้นี ้กองทพัอากาศพร้อมระดมสรรพก�าลัง ทัง้ก�าลงัพล ส่ิงของ และยทุโธปกรณ์ ในการบรรเทา
ความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเตม็ก�าลังความสามารถ จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย

นกักฬีาเทควนัโดหญงิทมีชาตไิทย เหรยีญทองโอลมิปิก 2020 
ร่วมบริจาคโลหติ ช่วยเหลอืผูป่้วยในสถานการณ์โควดิ-๑๙

เมือ่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ 
พร้อมด้วย พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี  
อาณติั เดชพร เจ้ากรมสวสัดกิารทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เรอือากาศตรหีญงิ พาณภิคั วงศ์พฒันกจิ  
หรอื น้องเทนนสิ นกักฬีาเทควนัโดหญงิทมีชาตไิทย เหรยีญทองโอลมิปิก ๒๐๒๐ ณ กรงุโตเกียว ประเทศญีปุ่น่ 
ได้เดินทางมาร่วมบรจิาคโลหติ ณ กองบรกิารโลหติ ชัน้ ๓ อาคารศนูย์มะเรง็ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช 
กรมแพทย์ทหารอากาศ

ในโอกาสน้ี น้องเทนนสิได้เชญิชวนประชาชนทีม่สีขุภาพร่างกายแขง็แรง ร่วมบริจาคโลหติ เนือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประชาชนหลีกเลีย่งการเดนิทาง ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 
มโีลหิตไม่เพยีงพอ กระทบต่อผูป่้วยฉกุเฉนิ

พร้อมกนันี ้น้องเทนนสิ ได้มอบเสือ้ยดื และรปูถ่ายพร้อมลายเซน็ ให้แก่ประชาชนท่ีมาร่วมบรจิาคโลหิต
ในวนันีอ้กีด้วย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพ ีสทุธวิรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 
พร้อมด้วย คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมายังกรมแพทย์ 
ทหารอากาศ เพ่ือเข้ามอบเงนิสนบัสนนุทางด้านการแพทย์ จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้แก่ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ 
(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อน�าไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน  
และอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น ส�าหรบัใช้ในการดแูลรกัษาผูป่้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค C OVID-19 โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ 
ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรหีญงิ อศิรญา สขุเจรญิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) กรมแพทย์ทหารอากาศ และผูบ้งัคบับัญชา กรมแพทย์
ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ฯ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ส�านักงาน 
ผูบ้งัคับบญัชา กรมแพทย์ทหารอากาศ

“สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงนิสนับสนนุทางด้านการแพทย์”



      วันที่ ๑๖ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

พลอากาศเอก เเอร์บูล  สทุธิวรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธปีระดบัเครือ่งหมายความสามารถในการบนิ กองทพัอากาศ เเละมอบประกาศนยีบตัรนกับนิประจ�ากอง เเก่ศษิย์การบนิ
นายทหารสญัญาบตัร รุน่ ๑๔๖ ทีส่�าเรจ็การฝึกอบรมตามหลกัสตูรการฝึกศิษย์การบิน กองทพัอากาศ จ�านวน ๓ คน เข้าร่วมพธิ ีณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ   

ผบ.ทอ.เป็นประธานพธิปีระดับเคร่ืองหมายความสามารถในการบนิ เเละมอบประกาศนยีบตัรนกับนิประจ�ากอง เเก่ศษิย์การบนินายทหารสญัญาบตัร

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก เรือเอกหญิง กัณตวรรณ แก้วบัวดี  อดีตอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  
ประกอบด้วย น�า้ดืม่ จ�านวน ๕,๐๐๐ ขวด, ชดุ PPE จ�านวน ๒๐๐ ชดุ, แอลกอฮอล์เจล จ�านวน ๑,๐๐๐ ขวดเลก็, หน้ากากอนามยั จ�านวน ๕,๐๐๐ ชิน้ และ ยาฟ้าทะลายโจร จ�านวน ๕๐๐ ขวด  
เพือ่ใช้สนบัสนนุภารกจิของกองทพัอากาศ ในการบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เม่ือวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๒  
กองบญัชาการกองทพัอากาศ
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