กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี ส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ผู แ ทนพระองค
อั ญ เชิ ญ ลายพระหั ต ถ พ ระราชทานขอขอบใจและขอเป น กํ า ลั ง ใจให แ พทย พยาบาล
และเจาหนาที่กองทัพอากาศ พระราชทาน แก พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห อ งรั บ รองพิ เ ศษ ๑ กองบั ญ ชาการ
กองทัพอากาศ

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

กองทัพอากาศรวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤติโลหิตขาดแคลนชวยสภากาชาดไทย

หนา ๓

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. และเนื่องจากมาตรการปองกันการแพรระบาด COVID-19 ของทางราชการ ทําใหสามารถ
รับบริจาคโลหิตไดไมเกิน ๕๐ คน/ชั่วโมง ผูที่ตองการบริจาคโลหิตสามารถดาวนโหลดใบสมัครผูบริจาคเลือดและแบบคัดกรอง
ตนเองเพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งในการแพร เ ชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ได ท าง https://blooddonationthai.com/?page_id=491
โดยกรอกข อมู ลรายละเอี ยดและตอบคํ าถาม แล วนํ ามายื่ นให เจ าหน าที่ ที่ จุ ดรั บบริ จาคโลหิ ต เพื่ อความสะดวก รวดเร็ ว
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 มีแอลกอฮอลเจลลางมือทุกจุด สถานที่และอุปกรณ
สะอาดปลอดเชื้อ 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

ขาวประจําวัน ทอ.
หนา ๔
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ใหโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน)

นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน และคณะแพทย พยาบาล โรงพยาบาลสนาม
กองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน) รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก พันตํารวจเอก สุเมธ เจนวงศพิทักษ ผูกํากับตรวจคน
เขาเมืองจัง หวัดนครปฐม และชมรมแมบานตํารวจตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนขวัญกําลังใจผูปฏิ บัติงาน
และผูปวยที่เขารับการรักษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน) จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๗ มอบอินทผลัม ในชวงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการ กองบิน ๗ มอบอินทผลัม ใหกับ ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
ราชการ กองบิน ๗ ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจกําลังพลของกองบิน ๗ ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี

“ตูปนสุข” กองบิน ๕๖ ชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากการแพรระบาด ของเชื้อไวรัส COVID – 19

นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผูบังคับการ กองบิน ๕๖ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๕๖ นําขาวสาร
อาหารแหง และน้ําดื่ม ใสตูปนสุข เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการแพรระบาด ของเชื้อไวรัส COVID – 19
ซึ่งกองบิน ๕๖ ไดจัดวาง “ตูปนสุข” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หนารานคาสวัสดิการกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

กองบิน ๕ รับการเยี่ยมสํารวจ สถานที่เพื่อการกักตัวกลุมเสี่ยง Organization Quarantine

.
นาวาอากาศตรีหญิง บุษยฉัตร ลับไพรี รองผูอํานวยการโรงพยาบาลกองบิน ๕ ใหการตอนรับเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องในโอกาสเยี่ยมสํารวจสถานที่กักตัวกลุมเสี่ยง Organization Quarantine ของกองบิน ๕ เพื่อประเมิน
และใหคําแนะนําตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขาวบริการ

- กํ า หนดสวดอภิ ธ รรมศพ นาวาอากาศโท ศตพรรษ รัต นะ ตั้ง แต บั ด นี้ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐
ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทรที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

