กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพือ่ พลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ขาวประจําวัน ทอ.
หนา ๒
กองทัพอากาศชี้แจง กรณีไมมีขาราชการพลเรือนประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย/กรุงนิวเดลี
เดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย

พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เป ดเผยวา
จากกรณีกระแสขาวความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวา เหตุใดจึงไมมีขาราชการพลเรือนประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย/กรุงนิ
วเดลีเดินกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ขอเท็จจริง คือ
๑. เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ กองทัพอากาศมีหนังสือถึง อธิบ ดีกรมเอเชียใต กระทรวงการตางประเทศ
เรื่อง แจงกรณีกองทัพอากาศจัดอากาศยานไปรับขาราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย เนื้อความระบุวา กองทัพอากาศพิจารณา
เห็นถึงความสําคัญของการจัดอากาศยานเขารวมปฏิบัติการอพยพคนไทยในตางประเทศ ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อรับขาราชการกองทัพอากาศและครอบครัวซึ่งไดรับเชื้อไวรัส COVID-19
กลับมารักษาที่ป ระเทศไทย ซึ่งภารกิจครั้งนี้ หากมีขา ราชการประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงนิวเดลี หรือ
ครอบครัว ประสงคจะเดินทางกลับมาพรอมกับเที่ยวบินกองทัพอากาศ สามารถเดินทางกลับได แตขอใหปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบที่ทางกองทัพอากาศกําหนดรวมถึงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเดินทาง
๒. กองทัพอากาศจัดอากาศยานแบบ AIRBUS 320 ออกเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงนิว เดลี ประเทศอินเดีย
เมื่อชวงเชาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ภารกิจครั้งนี้เปนการปฏิบัติการภายใตสถานการณวิกฤต ผมขอเรียนใหทราบวา
กองทั พอากาศไดมีก ารพูด คุยประสานงานกับ เจา หนา ที่ สถานเอกอัค รราชทูต ไดรับ การยืนยั นวา ไมมีขา ราชการหรื อ
ครอบครัวประจําสถานเอกอัครราชทูตทานใดประสงคที่จะเดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยในเที่ยวบินนี้
๓.. จากการประเมินของทีมแพทย พบวา อาการปวยของขาราชการกองทัพอากาศ ซึ่งเปน ผูชวยทูตทหารอากาศ
ประจํ า สถานเอกอั ครราชทู ตไทย/กรุงนิ ว เดลี และครอบครัว มีอ าการหนัก ขั้น วิกฤต โรงพยาบาลที่ อินเดีย ไม ส ามารถ
รับเขารักษาได ทีมแพทยเกรงวาจะเสียชีวิต จึงจําเปนตองรีบนําผูปวยเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเขารับการรักษาโดยดวน
โดยผูปวยทั้งหมด จํ านวน ๖ คน ถูกนําสงเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศเรียบรอยแล ว เมื่อชวงค่ํา
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผานมา และสําหรับเจาหนาที่ทุกสวนที่เดินทางไปรวมในภารกิจนี้ไดเขากระบวนการ Quarantine
ตามขั้นตอนเพื่อกักกันโรค
ทั้งนี้ ผมขอยืนยันวา “กองทัพอากาศพรอมที่จะดูแลคนไทยทุกคนอยางเทาเทียมกัน”

วันจันทรที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

หนา ๓

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน) #คุณคือHERO

พลอากาศตรี เสกสรร คั น ธา ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น ตรวจเยี่ ย มโรงพยาบาลสนามกองทั พ อากาศ
(โรงเรียนการบิน) ซึ่งดูแลผูติดเชื้อ COVID-19 ปจจุบันมีผูติดเชื้อ ฯ เขารับการรักษาจํานวน ๕๒ คน โดยไดกลาวขอบคุณ
และใหกําลังใจทีมแพทย และเจาหนาที่ บุคลากรทุกคน โดยไดมอบอาหาร ผลไม เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในความเสียสละ
ทุ ม เทอย า งไม เ หน็ ด เหนื่ อ ย เพี่ อ ดู แ ลผู ป ว ยอย า งดี ต ลอด ๒๔ ชั่ ว โมง และขอชื่ น ชมในความร ว มมื อ กั น ทุ ก ฝ า ย
เพื่ อ เอาชนะ COVID-19 เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามกองทั พ อากาศ (โรงเรี ย นการบิ น )
จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๑ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการวางแผน
และตรวจสอบความพรอมสถานที่กักตัวผูทมี่ คี วามเสี่ยง

นาวาอากาศเอก พศิน สมบัติทวี รองผูบังคับการกองบิน ๑ ใหการตอนรับ นายวีระพล วงษประพันธ หัวหนากลุมงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ โดยรวมการวางแผนดําเนินงาน
และตรวจสอบความพรอมสําหรับสถานที่กักตัวผูที่มีความเสี่ยง (Organizational Quarantine หรือ (OQ) ) ณ กองบิน ๑
รวมถึ งการแนะนําการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค COVID-19 ตามหลักเกณฑแนวทางที่ รัฐกําหนด
ภายใต การกํ ากั บดู แลคุ ณภาพในการป องกั นและควบคุ มโรคอย างเหมาะสม เมื่ อวั นที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิ น ๑
จังหวัดนครราชสีมา

ขาวประจําวัน ทอ.
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กองบิน ๗ รวมทําความสะอาดโรงพยาบาลทาโรงชาง เพื่อปรับใชเปนโรงพยาบาลสนาม

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ มอบหมายใหแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๗ พรอมดวย
จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ รวมกับพี่นองประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และทําความสะอาดโรงพยาบาลทาโรงชางเพื่อปรับใชเปนโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผูปวย
โรคติ ดเชื้ อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทาโรงชาง อําเภอพุนพิ น
จังหวัดสุราษฎรธานี

ขาวบริการ

- กํา หนดฌาปนกิจ ศพ นางทองคํา จั่น ทอง มารดาของ นาวาอากาศเอก สมชาย จั่นทอง รองผูอํา นวยการกอง
เลขานุการ สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ในวันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดจตุพิธวราวาส คลอง ๑๑
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

www.rtaf.mi.th

