กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital)
พร้ อ มระบบ Ai ที่ พ ร้ อมปฏิ บั ติง านภาคสนามให้ แ ก่ โรงพยาบาลสนาม จ านวน ๑๙ แห่ ง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง ทาให้มีผู้ป่ว ย
นวนมากขึ้ นและพบภาวะปอดอั กเสบเป็น จานวนมาก จึง มี ความจาเป็น ต้อ งได้รั บ การตรวจ
ภาพรั ง สี ป อดให้ ทั นท่ วงที เ พื่อคัด แยกผู้ป่ว ยให้ ได้รั บ การรั กษาพยาบาลเร็ ว ขึ้ น ลดระยะเวลา
ในการรั ก ษาพยาบาลและลดอัต ราการเสี ย ชี วิ ต และเมื่ อ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดลดลง
จะนาเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่าย
และน าออกมาใช้ ง านในภาคสนามเมื่ อ มี ภ ารกิ จ ใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวประจาวัน ทอ.
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

สมเด็จ พระกนิ ษฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมให้ คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญ ญิก มูลนิธิชัยพัฒนา นาเครื่อง Oxygen High Flow
พระราชทาน จานวน ๕ เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งพระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

รับมอบเงินบริจาค เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์จาเป็นเพื่อใช้ใน
โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ร่วมกับ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขต นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ มอบเงินบริจาคจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน ) และมอบเงินจานวน ๓๙,๙๗๖ บาท ให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง
พร้อมมอบเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์จาเป็นเพื่อใช้ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม อาทิ เครื่องวัดระดับออกซิเจน
เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ พั ดลม หม้อต้ มน้า ชุด PPE หน้ากากอนามัย บะหมี่ กึ่ง สาเร็จรู ป ตู้แช่แข็ง พร้อมกัน นี้
สมาคมชาวพิษณุ โลกได้มอบเงิน สนับสนุน ๑๔,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการ “รวมน้า ใจ กรรมาธิการการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ในสถานการณ์ โควิด-19” โดยมี พลอากาศโท
ธนวิ ต ต สกุ ล แสงประภา เจ้ า กรมแพทย์ ท หารอากาศ เป็ น ผู้ แ ทนรั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีปิดกิจกรรม VIRTUAL RUN และปลูกต้นไม้

พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม VIRTUAL RUN และร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กรมจเรทหารอากาศ

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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ภารกิจส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอพยพคนไทยในอินเดีย
รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลับประเทศไทย

ตามที่กองทัพอากาศได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานสาหรับ
เดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอพยพคนไทยในอินเดีย รวมทั้งข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลับประเทศไทย นั้น
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตระหนักในความสาคัญของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้สั่งการให้จัด
เครื่องบินลาเลียง แบบที่ ๑๕ ก หรือ อากาศยานแบบแอร์บัส ACJ ๓๒๐ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ฐานทัพอากาศดอนเมือง
สนับสนุนภารกิจการลาเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้สภากาชาดอินเดีย และอพยพคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศ รวมทั้ง ภารกิจการลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์ โดยจัดทีมแพทย์จากกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่จาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย โดยออกเดินทางจากประเทศไทยไปกรุง นิวเดลี เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๗๐๕ และเดินกลับถึงประเทศไทยในช่วงเย็นวันเดียวกัน เมื่อเวลา ๑๘๑๐
เที่ยวบินขากลับนี้ ทางสถานทูตได้ประสานเครือข่ายคนไทยในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงแล้ว พบว่า ไม่มีคนไทย
ในอินเดียรวมทั้งข้าราชการและครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่มีความประสงค์ที่จะอพยพเดินทางกลับ
ประเทศหรือ กลั บมารั กษาตั ว เนื่อ งจากคนไทยในอิ น เดีย ส่ วนหนึ่ ง มี ค รอบครั วอยู่ ที่ นั่น จึง มี เ พีย งข้ าราชการสถานทู ต
รวมจานวน ๔ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อโควิด ๓ คน และผู้มีความเสี่ยงสูง ๑ คน ที่เดินทางมาพร้อม
เที่ยวบินนี้เท่านั้น
ภารกิ จ รั บ ผู้ ป่ ว ยครั้ ง นี้ ทางที ม แพทย์ ไ ด้ ว างแผนและเตรี ย มการเป็ น อย่ า งดี เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย ขั้ น สู ง สุ ด
ตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรค ทั้งกระบวนการรับผู้ป่วยและส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาหลัง
เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากผู้ป่วยอย่างรัดกุม มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑. รถพยาบาลฉุกเฉินจะนาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ , โรงพยาบาลเลิดสิน และ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ส่วนผู้มีความเสี่ยงสูง เข้ากักตัวที่ State Quarantine (โรงแรมบางกอกพาเลซ)
เป็นตามขั้นตอนที่ทางสาธารณสุขกาหนด
๒. นั ก บิ น และลู ก เรื อ ที ม แพทย์ จ ากกองทั พ อากาศ และเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข
จะเข้าสู่กระบวนการ Quarantine ตามขั้นตอนเพื่อกักกันโรคอย่างเคร่งครัด
ทั้ ง นี้ “กองทั พ อากาศมี ค วามพร้ อ มปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมและการอพยพคนไทย
ในต่างประเทศ รวมถึงการล้าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เราพร้อมปฏิบัติทันที เมื่อได้รับการร้องขอ”

ข่าวประจาวัน ทอ.
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พลังน้าใจที่มอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน

นาวาอากาศเอก ปกรวิ ช ทองรอด ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา โรงเรี ย นการบิ น พร้ อ มคณะแพทย์ พยาบาล
โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก คุณกนกวรรณ วิสมิตตนันท์ ผู้จัดการ
แผนกธุ ร การ บริษั ท สิ งห์ เบเวอเรช จากั ด และคณะ เพื่ อ เป็ น ขวัญ ก าลัง ใจผู้ป ฏิ บั ติง าน และผู้ป่ ว ยที่เ ข้ า รับ การรั ก ษา
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
และเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลกระตีบ โดย นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระตีบ ได้จัดเต็นท์มาอานวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักรักษา ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน
โดยทาการตั้งเต็นท์จากจุดจอดรถถึงทางเข้าสู่อาคารที่พัก เพื่อบรรเทาอุปสรรคจากแสงแดด และฝนตก เพื่อให้ โรงพยาบาล
สนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ที่เข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น

ข่าวบริการ
- เลื่อ นวั นประกอบพิ ธีมัง คลาภิเ ษก เนื่อ งจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้อ COVID-19 มี ความรุน แรง
และกระจายวงกว้า งมากขึ้ น เพื่อ ให้ ก ารประกอบพิ ธี มัง คลาภิเ ษกพระรูป จ าลอง จอมพล สมเด็ จพระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ และสอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของทางราชการ จึงเลื่อนวันประกอบพิธีจากวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
www.rtaf.mi.th

