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กรุงเทพฯ 29 มี.ค.-ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรง ซึ่งมีผู้ป่วย
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากขึ้น เกิดการเชิญชวนประชาชนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ร่วมกันปรบมือให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และ
เวลา รวมถึงการแบกรับความเสี่ยงจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
วันนี้ (๒๙ มี.ค.๖๓) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ตรวจเยี่ยมจุด
คัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ บริเวณชั้น ๑ อาคารคุ้ มเกล้า พื้นที่กักกัน ตรวจสอบดูอาการของผู้ป่วย บริเวณ
ชั้น ๑๑ อาคารคุ้มเกล้า
จากนั้นได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กองทัพอากาศ
ได้ เตรี ย มการสนั บ สนุ น กระทรวงสาธารณสุ ข กรณี มี ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 เพิ่ ม ขึ้ น และ
สถานพยาบาลมีไม่เพียงพอ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เยี่ยมชมสถานที่ รับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่
ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยงจากเจ้าหน้าที่
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ทั้ ง นี้ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศได้ ก ล่ า วชื่ น ชมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยิ้ ม แย้ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ งสอง
โรงพยาบาล ซึ่งแสดงถึงความสุขจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรักและความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์
นอกจากนี้ในช่วง 20.00-20.05 ของวันนี้ กำลังพลพร้อมครอบครัวของกองทัพอากาศจากหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด ร่วมปรบมือแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ของกองทัพอากาศและแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมไวรัส
โควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น.-สำนักข่าวไทย
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ร่วมให้กำลังใจบุค ลากรทางการแพทย์ - พล.อ.อ.มานัต วงษ์ว าทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)
เดิน ทางไปตรวจเยี่ย มให้ก ำลัง ใจบุค ลากรทางการแพทย์ข องกองทัพ อากาศ ที่โ รงพยาบาลภูมิพ ลอดุล ย
เดชโดยได้ต รวจเยี ่ย มจุด คัด กรองผู ้ป ่ว ยทางเดิน หายใจ บริเ วณชั ้น 1 อาคารคุ ้ม เกล้า พื ้น ที ่ ก ัก กัน
ตรวจสอบดูอ าการของผู้ป่ว ย บริเ วณชั้น 11 อาคารคุ้ม เกล้า จากนั้น ได้เดิน ทางไปที่โ รงพยาบาลทหาร
อากาศ (สีก ัน ) ซึ ่ง เป็น โรงพยาบาลเฉพาะโรคที ่ก องทัพ อากาศได้เ ตรีย มการสนับ สนุน กระทรวง
สาธารณสุข กรณีมีก ารแพร่ร ะบาดของไวรัส โควิด -19 เพิ่ม ขึ้น และสถานพยาบาล มีไม่เพีย งพอ โดยผู้
บัญ ชาการทหารอากาศ ได้เยี่ย มชมสถานที่ รับ ทราบแนวทางการกำหนดพื้น ที่ป ลอดภัย และพื้น ที่เสี่ย ง
จากเจ้า หน้า ที ่ ทั ้ง นี ้ผู ้บ ัญ ชาการทหารอากาศได้ก ล่า วชื ่น ชมถึง การปฏิบ ัต ิง านด้ว ยความยิ้ม แย้ม ของ
เจ้าหน้าที่ทั้งสองโรงพยาบาล ซึ่งแสดงถึงความสุขจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรักและความห่ว งใย
ที่มีต่อเพื่อนมนุ ษย์
นอกจากนี้ในช่วง 20.00 น. -20.05 น. ของวันนี้ กำลังพลพร้อมครอบครัว ของกองทัพอากาศจากหน่ว ย
ขึ้น ตรงกองทัพ อากาศทั้ง ในที่ตั้งดอนเมือ งและต่างจัง หวัด ร่ว มปรบมือ แสดงความชื่นชม ให้ก ำลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ และแพทย์จากหน่ว ยต่างๆ ทั่ว ประเทศ ที่ได้เสียสละแรงกาย
แรงใจร่ว มกัน ปฏิบ ัติห น้า ที่ต รวจคัด กรองโรคทุก สนามบิน นานาชาติ และแหล่ง ท่อ งเที่ย วสำคัญ เพื่อ
ป้องกันและควบคุมไวรั สโควิด -19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
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ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช และ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ขณะที่กำลังพลและครอบครัวทัพฟ้า ร่วมปรบมือให้กำลังใจผู้
เสียสละและเเบกรับความเสี่ยง
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจบุคลากร
ทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้ป่วยทางเดิน
หายใจ บริเวณชั้น 1 อาคารคุ้มเกล้า พื้นที่กักกัน ตรวจสอบดูอาการของผู้ป่วย บริเวณชั้น 11 อาคารคุ้มเกล้า
จากนั้ น ไปที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สี กัน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กองทัพ อากาศได้เตรียมการ
สนั บ สนุ น กระทรวงสาธารณสุ ข กรณี มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 เพิ่ มขึ้นและสถานพยาบาลมีไม่
เพียงพอ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เยี่ยมชมสถานที่ รับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่
เสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มของเจ้าหน้าที่ทั้ง
สองโรงพยาบาล
ซึ่งแสดงถึงความสุ ขจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรักและความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และ
ในช่วง 20.00-20.05 น. ของวันนี้ กำลังพลพร้อมครอบครัวของกองทัพอากาศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด ร่วมปรบมือแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของ
กองทัพอากาศและแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัด
กรองโรคทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด -19 ไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้ องทำงานหนักมากขึ้น
จึงเกิดการเชิญชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันปรบมือให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์นั่นเอง

