กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๒

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในโครงการ “กองทัพอากาศ รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤตโลหิตขาดแคลน ชวยสภากาชาดไทย”

พลอากาศเอก แอร บูล สุท ธิ ว รรณ ผูบั ญ ชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ย มกิ จ กรรมบริ จ าคโลหิต ในโครงการ
“กองทัพอากาศ รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤตโลหิตขาดแคลน ชวยสภากาชาดไทย” และใหกําลังใจประชาชน ขาราชการ
ของกองทัพอากาศที่เขารวมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พรอมทั้งสงมอบโลหิตใหกับสภากาชาดไทย จํานวน ๑๒๓,๓๐๐ มิลลิลิตร
โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย ชัยเวช นุชประยูร ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปนผูแทนในการรับมอบ
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 เปนเหตุใหหนวยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
พนักงานหลายองคกรตองทํางานที่บาน เนื่องจากอยูในพื้นที่ควบคุมการแพรระบาดหรือมีการกักตัว จึงทําใหเกิดภาวะวิกฤต
ขาดแคลนโลหิตเปนจํานวนมาก สภากาชาดไทยไมมีโ ลหิตสํารองเพียงพอสําหรับจายใหกับ โรงพยาบาลทั่วประเทศกว า
๓๔๐แหง ซึ่งมีความตองการใชโลหิตวันละ ๖,๕๐๐ – ๗,๐๐๐ ยูนิต ปจจุบันปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศ ไดเพียงวันละ
๒,๐๐๐ ยูนิตเทานั้น สงผลกระทบตอการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บปวยโดยตรง กองทัพอากาศจึงไดเชิญชวนประชาชน
ขาราชการของกองทัพอากาศและครอบครัวที่มีสุขภาพดี ชวยบริจาคโลหิตอยางเรงดวน และสงมอบใหกับสภากาชาดไทย
เพื่อนําไปใชในการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บปวยตอไป
การจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ฯ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาด COVID-19
ของทางราชการ ทําใหสามารถรับบริจาคโลหิตไดไมเกิน ๕๐ คน/ชั่วโมง สําหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มียอดผูเขารวม
บริจาค ๓๖๙ คน บริจาคได ๒๗๔ คน และตรวจเลือดไมผาน ๙๕ คน ปริมาณโลหิตที่ไดรับบริจาคทั้งสิ้น ๑๒๓,๓๐๐
มิลลิลิตร สําหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ กองทัพอากาศไดกําหนดตามมาตรการเพื่อสรางความมั่นใจและ
ปลอดภัยในการบริจาคโลหิต 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. สําหรับผูทไี่ ดรับการฉีดวัคซีนปองกัน 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 จัดใหมีการเวนระยะหางทุกจุดของกระบวนการบริจาคโลหิต
ทั้งนี้กองทัพอากาศจะใชขีดความสามารถทั้งดานกําลังพล และยุทโธปกรณตาง ๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
พรอมใหความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกพี่นองประชาชน โดยมุงหวังใหพี่นอง
ประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ และปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

วันศุกรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

หนา ๓

ผูบัญชาการทหารอากาศ
บันทึกวีดทิ ัศน เกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ บันทึกวีดิทัศนเกี่ยวกับ สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ โดยมีเนื้อหาดังนี้
จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ ไวรั ส COVID-19 ในประเทศ
ที่มีความรุนแรงในครั้งนี้ ไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของพี่นองประชาชนทั่วประเทศเปนอยางมาก กองทัพอากาศ
ในฐานะหนวยงานภายใตกระทรวงกลาโหมไดตระหนักถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชน และไดระดมสรรพกําลังและ
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการเขาสนับสนุนและใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยข อง
กองทัพอากาศที่เปนดานหนาในการชวยเหลือประชาชน ทางดานการแพทย ซึ่งถือวาเปนผูที่มีความเสียสละและกลาหาญ
แมตองเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลําบากในการปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นกองทัพอากาศยังไดจัดสราง
โรงพยาบาลสนามกองทั พ อากาศ ณ สนามกี ฬ ากองทั พ อากาศ จั น ทรุ เ บกษา เพื่ อ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทย
การสาธารณสุขและชวยเหลือในทุกดานที่จําเปน สําหรับรองรับขีดจํากัดของสถานพยาบาลตางๆ ดวยความรวมมือระหวาง
โรงพยาบาลภูมิพ ลอดุ ลยเดช กรมแพทยท หารอากาศ และราชวิ ทยาลั ย จุฬ าภรณ โดยหน ว ยงานที่เ กี่ ย วขอ งได ทุ ม เท
ดําเนินการจัดสรางโรงพยาบาลสนามใหมีความพรอมไดอยางรวดเร็วทันความตองการจากสถานการณที่มีผูติดเชื้อไวรัส
COVID-19 รายใหมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง
ทั้งนี้ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงทราบถึงภารกิจในการสรางโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ทรงมีความหวงใยแพทย พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย โดยไดทรงพระราชทานลายพระหั ตถข อขอบใจและเป นกํา ลัง ใจใหแ พทย พยาบาล และ
เจ า หน า ที่ก องทั พ อากาศ ที่ ทุมเทกํ า ลั งในการดํ าเนิ นการในครั้ง นี้ ซึ่ ง กํา ลัง พลกองทัพ อากาศทุก คนมี ความซาบซึ้ ง
ในพระกรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได
ผลกระทบจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคโ ควิ ด -๑๙ ที่ รุ น แรงในครั้ ง นี้ ได ทํ า ให จํ า นวน
ผูบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทยลดลงเปนจํานวนมากจนทําใหโลหิตขาดแคลนซึ่งจะสงผลกระทบตอพี่นองประชาชน
ที่ตองใชโลหิตใหการรักษา จึงขอเชิญชวนกําลังพลกองทัพอากาศทุกทานที่มีสุขภาพแข็งแรงรวมกันบริจาคโลหิตโดยติดตอ
กับสถานพยาบาลของกองทัพอากาศในพื้นที่ เพื่อชวยใหสภากาชาดไทยสามารถผานพนวิกฤตนี้ไปได
สุ ด ท า ยนี้ ขอให กํ า ลั ง พลกองทั พ อากาศทุ ก คน ทุ ม เทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ช ว ยเหลื อ
พี่ นองประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน จากสถานการณอันยากลําบากในชว งนี้ และขอใหทุกคนมีสุข ภาพกายและใจ
ที่สมบูรณ ดูแลตัวเองและครอบครัวใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 และปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่ภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด เพื่อใหสถานการณคลี่คลายไดโดยเร็ว

ขาวประจําวัน ทอ.

หนา ๔

กองบินตางจังหวัดรวมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตแกวิกฤติโลหิตขาดแคลน

กองบินตางจังหวัด นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ รวมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในโครงการ "กองทัพอากาศรวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤติโลหิตขาดแคลน" เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม ทําใหจํานวนผูบริจาคโลหิตลดลงเปน
อย า งมาก เป น ผลมาจากประชาชนเกิ ด ความไม มั่ น ใจในการเดิ น ทาง การทํ า กิ จ กรรมนอกเคหะสถานประกอบกั บ
หลายหน ว ยงานให พนัก งานทํา งานจากที่ บ า นหรื อ กั ก ตั ว เอง เนื่ อ งจากอยูใ นพื้ น ที่ ค วบคุ ม จึ ง ทํ า ให ข าดผู บ ริจ าคโลหิ ต
สงผลใหโรงพยาบาลทุกแหงมีโลหิตในปริมาณไมเพียงพอในการผาตัดและรักษาผูปวยถือเปนวิกฤตทั่วประเทศ
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