กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน "น้ายาตรวจ PCR COVID-19 " ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ จานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด มูลค่ารวม ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีประชาชนและข้าราชการ ทั้งใน
ส่วนกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศ มาขอรับการตรวจเป็นจานวนมาก และการตรวจแบบ เต็ม
ศักยภาพของโรงพยาบาล จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคมี ประสิทธิภาพ และช่วยลดการแพร่กระจายโรค
ได้เป็นอย่างดี จานวนน้ายาตรวจ PCR COVID-19 ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล จึงเริ่มขาดแคลน
และได้นาความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานน้ายาตรวจ PCR COVID-19
เ พื่ อให้ มี เ ต รี ย ม พร้ อม ส า ห รั บ กา รดู แ ลป ระช า ช นด้ า นเ ห นื อข อง กรุ ง เ ท พม ห า นค ร
ซึ่ ง มี โรงพยาบาลภู มิ พลอดุ ลยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ เป็ นโรงพยาบาลรั ฐ เพี ยงแห่ ง เดี ย ว
ที่ดูเเลประชาชนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จานวนเกือบ ๒ แสนคน ให้ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงต่อไป

ข่าวประจาวัน ทอ.
" โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอน้าใจต้านภัย COVID-19 "

หน้า ๒

ขอบพระคุณทุกกาลังใจที่มีให้พวกเราทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องการ
สิ่งของ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน, ชุด PPE, หน้ากากอนามัยชนิด N95, Face Shield
(ขอที่ไม่เป็นฝ้า เช่น ของ 3M) หรืออื่น ๆ ตามแต่ผู้บริจาค
อาหารเครื่องดื่ม (ที่เราต้องการมาก ๆ ในตอนนี้คือ น้าดื่ม ทั้งสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย Covid-19 )
ทุนทรัพย์ เพื่อนาไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ที่จาเป็น
สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE : @bhumibolhospital (มี@) facebook โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ หรือ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๗๐๐๐

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
หน้า ๓
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับมอบสิ่งของช่วยเหลือสนับสนุนช่วง COVID-19

ขอบพระคุณทุกกาลังใจที่มีให้พวกเราทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

การสนับสนุนหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (น้องถาดหลุม)

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบหุ่นยนต์เพื่อการ
พยาบาล COVID - 19 "น้องถาดหลุม" ภูมิปัญญา "ทัพฟ้า" ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย โดยมี นาวาอากาศเอก
นคร บุญมี ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
“น้องถาดหลุม” หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาล COVID - 19 นับเป็นผลผลิตเชิงนวตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยง
ของเจ้ าหน้ าที่ ท างการแพทย์ ในช่ว งวิก ฤต COVID19 ตามแนวทางของ ผู้บั ญ ชาการทหารอากาศ ที่ ร วมพลัง นั กวิ จั ย
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรมช่างอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเน้นความร่วมมือตามแนวนโยบายผู้บัญ ชาการทหารอากาศ ในการช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่การแพทย์

ข่าวประจาวัน ทอ.

หน้า ๔

ข่าวบริการ
- เพื่อลดความแออัดของกาลังพลของกองทัพอากาศ และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงขอเลื่อนการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสาหรับกาลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น และผู้มารับบริการ
วัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้การตรวจ
ตามภารกิจอื่น ๆ ยังสามารถมารับการตรวจได้ตามปกติ และสาหรับผู้มารับบริการโรคคลินิกไร้เชื้อ จากัดยอดผู้เข้ารับบริการ
วันละ ๕๐ คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔
๖๐๘๓ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๘๓๒
- สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด เปดรับยื่นขอทุนการศึกษาบุตร ประจาป ๒๕๖๔ ตั้งแตบัดนี้
– ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวนโหลดแบบยื่นขอทุนและติดตามรายละเอียดไดที่ www.rtaf-sacco.com
- กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางทองคา จั่นทอง มารดาของ นาวาอากาศเอก สมชาย จั่นทอง รองผู้อานวยการกอง
เลขานุการ สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๓ หมู่ ๑ คลอง ๑๑
ฝั่งตะวันตก ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กาหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดจตุพิธวราวาส คลอง ๑๑ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

www.rtaf.mi.th

