กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

กรมอนามัย มอบน้ํายาฆาเชื้อ ใหกับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

พลอากาศตรี วิ สุ ท ธิ์ สมภั ก ดี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก แผน กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ ให ก ารต อ นรั บ
คณะกรมอนามัย ในโอกาสเยี่ยมชมและมอบน้ํายาฆาเชื้อใหกับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) เมื่ อวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

บริษทั SCG สนับสนุนเตียงสนามที่ทําจากกระดาษแบบประกอบได
ใหกับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน)

สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ไดประสานการสนับสนุนจากบริษัท SCG สนับสนุนเตียงสนามที่ทําจากกระดาษ
แบบประกอบได ขนาดกลอง ๑ x๑.๒๘ x ๐.๒ เมตร ใหกับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน) จํานวน ๑๕๐ เตียง
พรอมสาธิตการประกอบเตียง ทําใหโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน) มีขีดความสามารถในการรองรับผูติดเชื้อไวรัส
COVID-19 จากเดิม ๑๒๐ เตียง เพิ่มเปน ๒๗๐ เตียง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน)
จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
พิธีปดหลักสูตรครูการบินเพื่อฝกศิษยการบิน รุนที่ ๔๙ และรุนที่ ๕๐

หนา ๓

นาวาอากาศเอก นริน ทร หงสกุล รองผูบัญ ชาการโรงเรีย นการบิน เปนประธานในพิธีปด หลักสูตรครู การบิ น
เพื่อฝกศิษยการบิน รุนที่ ๔๙ และรุนที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กองทัพอากาศรวมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดการประชุมวางแผนขั้นสุดทาย (FPC)
เพื่อเตรียมฝกผสม THAI BOOMERANG 21

นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผูอํานวยการกองฝกรวมและผสม สํานักยุทธการและการฝก กรมยุทธการ
ทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการกองอํานวยการฝกผสม THAI BOOMERANG 21 ฝายกองทัพอากาศ พรอมดว ย
Lieutenant colonel Nicholas Beumer รองผูชวยทูตทหารออสเตรเลียประจําประเทศไทย และ Squadron Leader
Brett Cummings หัวหนาคณะฝกผสมฯ ฝายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เปนประธานรวมการประชุมวางแผนขั้นสุดทาย
(FPC) และรวมลงนามขอตกลงการฝกผสม THAI BOOMERANG 21 โดยจัดเปนการประชุมทางไกลผานระบบ Video Tele
Conference (VTC) เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูรวม
การฝกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปนี้ เปลี่ยนรูปแบบการฝก เปนการฝกแบบ Table Top Exercise (TTX) หรือการ
ฝกจําลองการยุทธทางอากาศ รวมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ผานระบบ Video Tele Conference (VTC) ซึ่งจะเปนการ
ฝ ก การแก ไ ขป ญ หาตามสถานการณส มมุ ติที่กํา หนดขึ้น ใหเ ปน ไปตามแนวทางและวั ตถุ ป ระสงคข องการฝ ก ซึ่ง ในป นี้
จะทําการฝกในระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ขาวประจําวัน ทอ.
หนา ๔
กองทัพอากาศรวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤติโลหิตขาดแคลนชวยสภากาชาดไทย
ตามที่ศูนยบ ริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เปดเผยวาจากสถานการณการระบาด COVID-19 ระลอกใหม
ทําใหจํานวนผูบริจาคโลหิตลดลงอยางมาก เปนประวัติการ สาเหตุจากหนวยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
พนักงานหลายองคกรตองทํางานที่บาน เนื่องจากอยูในพื้นที่ควบคุมการแพรระบาดหรือมีการกักตัว สงผลใหโรงพยาบาล
ทุกแหงขาดโลหิต ไมมีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผาตัดผูปวย ทําใหโลหิตขาดแคลนหนัก วิกฤตทั่วประเทศ
กองทัพอากาศจึงไดจัดทําโครงการ “กองทัพอากาศรวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤติโลหิตขาดแคลนชวยสภากาชาดไทย”
พรอมขอเชิญชวนประชาชน ขาราชการทหารอากาศและครอบครัวที่มีสุขภาพดี ชวยบริจาคโลหิตอยางเรงดวน โดยสามารถ
บริจาคโลหิตไดที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และเนื่องจากมาตรการปองกันการแพรระบาดโควิด-๑๙ ของทางราชการ ทําใหสามารถรับ
บริจาคโลหิตไดไมเกิน ๕๐ คน/ชั่วโมง ผูที่ตองการบริจาคโลหิตสามารถดาวนโหลดใบสมัครผูบริจาคเลือดและแบบคัดกรอง
ตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัส COVID-19 ไดทาง https://blooddonationthai.com/?page_id=491
โดยกรอกข อมูลรายละเอีย ดและตอบคําถาม แลวนํามายื่นใหเจา หนาที่ที่จุด รับ บริจาคโลหิต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และลดความคับคั่งทางธุรการ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการบริจาคโลหิต จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
๑. สําหรับผูบริจาคโลหิต ขอใหคัดกรองตนเองกอนมาบริจาคโลหิต เชน หากมีไข ไอ เจ็บคอ น้ํามูกไหล จมูกไมไดกลิ่น
ลิ้นไมรับรส ตาแดง มีผื่นขึ้น เดินทางไปยังสถานบันเทิง ตลาด สถานที่แออัด พื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกลชิดกับ
ผูปวย/ ผูไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อ COVID-19 ตองงดบริจาคโลหิตอยางนอย ๑๔ วัน
๒. สําหรับผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได ดังนี้
- กรณีฉีดวัคซีน Sinovac เวน ๑ สัปดาห บริจาคโลหิตได
- กรณีฉีดวัคซีน Astrazeneca และ Johnson & Johnson เวน ๔ สัปดาห บริจาคโลหิตได
- หากมีอาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอใหรอหลังหายดีแลว เวน ๑ สัปดาห บริจาคโลหิตได
๓. ใหเจาหนาที่ทุกคนในพื้นที่สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา มีแอลกอฮอลเจลลางมือทุกจุดสัมผัส สถานที่และ
อุปกรณสะอาดปลอดเชื้อ จัดใหมีการเวนระยะหาง
ทั้งนี้ ขอความรวมมือ ผูบริจาคโลหิตตองตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเปนจริง
ต องมั่ น ใจวาไมอ ยูในกลุ มเสี่ย ง หากไม แนใ จ ควรงดการบริจ าคโลหิ ตชั่ว คราว เพื่ อเวน ระยะเวลาการพบเชื้อ ๑๔ วั น
ใสหนากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต และตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่รับบริจาค

เลื่อนการไปทัศนศึกษา ของสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร

เนื่องจากขณะนี้สถานการณภายในประเทศเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยางตอเนื่อง
และมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น สงผลทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเปนอยางมากสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร
จึงขอแจงสมาชิกใหทราบวาจะชะลอการไปทัศนศึกษาในระยะใกล ไปเชากลับเย็น จํานวน ๔ ครั้ง ออกไปกอน จนกวา
สถานการณจะปกติ และจะแจงใหสมาชิกทราบเมื่อสามารถไปทัศนศึกษาได ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จึงเปนหวงเรื่องความปลอดภัยของ สมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรทุกทาน

ขาวบริการ

- กําหนดการบําเพ็ญกุศลศพ นาวาอากาศโท ศตพรรษ รัตนะ ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐
พิธีรดน้ําศพ เวลา ๑๗๐๐ พิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เวลา ๑๘๐๐ พิธีสวดอภิธ รรมศพ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ (มาตรการ COVID-19 ภายในศาลารับได ๒๐ คน และมีพื้นที่ขางศาลาสามารถรองรับ
คนไดพอประมาณ)
www.rtaf.mi.th

