กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ ยมให้กาลังใจ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี
หญิ ง อิศ รญา สุ ขเจริ ญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิ พ ลอดุล ยเดช กรมแพทย์ท หารอากาศ
พร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลภู มิ พ ล
อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวประจาวัน ทอ.
หน้า ๒
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมให้กาลังใจบุคลากรทางการแพทย์
และตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามในส่วนของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก แอร์ บูล สุท ธิว รรณ ผู้ บัญ ชาการทหารอากาศ เดิ นทางไปเยี่ย มให้ก าลั งใจแพทย์ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี
พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องจุล
ชีววิทยา กองพยาธิกรรม , ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)
ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งทางโรงพยาบาลกาลังเตรียมการรองรับผูป้ ่วย COVID-19 ให้เกิด
ประสิท ธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการตรวจหาเชื้อและการบริหารจัดการเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่กาลังพล
กองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปที่มีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกกองทัพอากาศ
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปยังอาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ ซึ่งกาลังอยู่
ระหว่ า งการด าเนิ นการปรั บ ปรุ ง และติด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภัย เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด ใช้ เ ป็น โรงพยาบาลสนาม
ขนาด ๑๔๐ เตียง สามารถให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
จากกรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนส่วนสนับสนุนต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ขอบคุณและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้สละเวลาในช่วงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ มาช่วยดูแลประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศมาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
หน้า ๓
กองทัพอากาศ ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง
เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อานวยการกองบังคับการศูนย์ปฏิ บัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่น คง
กองทัพอากาศ ตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
COVID-19 ที่ขยายวงกว้าง และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ทั้ ง นี้ กองทั พ อากาศ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ข องอาคารฝึ ก และทดสอบสมรรถภาพกองทั พ อากาศ มาใช้ เ ป็ น
โรงพยาบาลสนาม ที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรองรับได้จานวน 140 เตียง และพร้อมเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นี้ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานในการดูแลผู้ป่วย
นอกจากนี้ กองทั พอากาศยั ง ได้ ร่ว มกับ กระทรวงสาธารณสุ ข และจั งหวั ดนครปฐม เตรีย มความพร้ อ มของ
โรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนการบิน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน ๑๒๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัด
นครปฐมอีกด้วย

กองบิน ๕๖ มอบถังบรรจุน้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้า พร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร
ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองแงะ

นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ บริษัท หาดทิพย์
จากัด มหาชน ทาพิธีมอบถังบรรจุน้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้า พร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านคลองแงะ ตาบลพังลา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ข่าวประจาวัน ทอ.
หน้า ๔
กองทัพอากาศตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔

ข่าวบริการ
- กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก ดนัย โมรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรี มหาธาตุ และกาหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุ ธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

