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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอร์บู ล สุทธิ วรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และก าลั งพล                
ของกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตส ารองขาดแคลน เม่ือวันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหารอากาศ  
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กองทัพอากาศร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตส ารองขาดแคลน 

    
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้

จ านวนผู้บริจาคโลหิตลดลง โลหิตส ารองที่จ าเป็นต่อการรักษาพยาบาลอยู่ในภาวะขาดแคลน สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตส ารอง
เพียงพอส าหรับจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยโดยตรง                                   

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้น าก าลังพลของกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์      
ทหารอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตส ารองขาดแคลนดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนก าลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจน      
พี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอส าหรับการรักษาผู้ป่วย  

ทั้งนี้ “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ ได้เปิดรับ
บริจาคโลหิตทุกวันราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ น. ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๓ โดยได้มีมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาบริจาคโลหิตในห้วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การติดต้ังหลอดยูวี                 
เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องบริจาคโลหิต การท าความสะอาดพื้นที่ใช้บริการเป็นระยะ รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะห่าง               
ระหว่างกัน โดยขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
และการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง 

นอกจากนี้ “กองทัพไทย” ยังได้เตรียมการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยก าหนดเริ่มโครงการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ โดยกองทัพอากาศได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนก าลังพลกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มี
สุขภาพดี สามารถบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 

    
พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ น าก าลังพลสังกัด 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช          
กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งให้บริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 
ในวนัอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หอ้งถ่ายรูปผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ ย้ายกลับไปเปิดใหบ้ริการ

ถ่ายภาพไดต้ามปกต ิณ ห้องถ่ายรปู แผนกการภาพ กองการภาพและผลติสื่อ ส านักกิจการพลเรอืน                    
และประชาสัมพันธ ์กรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ (อาคารกองแผนที่ทางอากาศ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏบิตัิการทางอากาศ) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่โทร.๐๒๕๓๔ ๖๗๐๗ 
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โรงเรียนการบิน การสร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน ในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม 

                        
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธาน การสร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน         

ในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบบริการ และการควบคุมการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัส COVID -19 ในการดูแลผู้ป่วยจ านวนมาก จนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลัก โดยมี นายเสริม      
มีผิวหอม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔                      
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC)                     
ผนึกกองก าลังเตรียมจัดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 

           
นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนนิ ผู้อ านวยการกองฝึกร่วมและผสม ส านักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ 

ในฐานะ ผู้อ านวยการกองอ านวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Squadron Leader 
Brett Cummings หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมการประชุมวางแผนข้ันต้น ( IPC) 
ซึ่งการประชุมฯ โดยจัดเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม           
กรมยุทธการทหารอากาศ  

ส าหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีนี้ จัดข้ึนเป็นครั้งที่ ๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบิน         
ที่เข้ารับการฝึกมีความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ กับกองทัพอากาศออสเตรเลียอีกด้วย โดยในปีนี้ จะท าการฝึกภาคสนาม (FTX) ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

กองบิน ๑ รับการตรวจเย่ียมสายวิทยาการช่างอากาศ ผ่านระบบ VTC. 

                                      
พลอากาศตรี ประทีป  โลหิตศิริ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ตรวจเย่ียมสายวิทยาการช่างอากาศ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO TeleConference (VTC) ในการนี้ นาวาอากาศเอก พศิน  
สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปกิจการช่างอากาศ การชี้แจงผลการด าเนนิงาน
และให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑ 
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กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือแม่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

                
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ย้ิมพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒        

จัดด าเนินการประกอบเลี้ยงเมนูกุ้ง มื้ออาหารพิเศษ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่มีความห่วงใยต่อเกษตรกร       
ผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้สั่งการให้หน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ รับซื้อ
กุ้งและน ามาประกอบเลี้ยงให้แก่ข้าราชการ และทหารกองประจ าการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภค เมนูกุ้งที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมแรงร่วมใจสร้างท่ีพักอาศัยให้ผู้ประสบอัคคีภัย  

           
   นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้ บั งคับการกองบิน ๔๖ และ นาวาอากาศโท วีรชาติ นุสิทธิ์                     

หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ ได้น าข้าราชการ และทหารกองประจ าการผลัดที่ ๒ ปี ๒๕๖๓    
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ร่วมกับ ครูบาบุญล้อม หน่อแก้วโพธิญาณ และสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นายนฤทธิ์ คงทอง ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

ก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบน้ าดื่ม ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
อ าเภอหนองจิก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

                                          
นาวาอากาศเอก อภิวัฒน์  อ านวยวัฒนกุล รองผู้บังคับการกองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เป็นผู้แทนกองก าลัง

ทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มอบน้ าด่ืม ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จ านวน ๖๐๐ ขวด ให้กับสาธารณสุขอ าเภอหนองจิกประกอบถุง
ยังชีพเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอหนองจิก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่     
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองจิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

ข่าวบริการ 
- ก าหนดบ าเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จันทร์  อินทชาติ มารดาของ พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้ังแต่บัดนี้ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔  ณ วัดดอนชัยปอน      
ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และก าหนดประชุมเพลิง ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐  


