
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพนัธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพ ีสุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย 
คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมายังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเข้ามอบเงิน
สนับสนุนทางด้านการแพทย์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    
กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อน าไปใช้
ในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ส าหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา 
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์        
ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ฯ เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานผู้บังคับบัญชา    
กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 



ข่าวประจ าวนั ทอ.                                                                                          หน้า ๒ 

 
 

กองทัพอากาศให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19 ฟร ีแบบครบวงจร 
กองทัพอากาศเปิดให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ ส าหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ 

(ธูปะเตมีย์) โดยก าหนดให้บริการตรวจ วันละ ๑,๐๐๐ คน ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ สิงหาคม จนถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔           
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยการให้บริการในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบครบวงจร 
(one stop service) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑. ประชาชนท่ีต้องการตรวจหาเช้ือโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิว
ออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ต้ังแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป) โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันเวลาท่ีลงทะเบียนไว้ 
(แสดงบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอง) 

๒. เข้ารับการตรวจ และรอรับผลการตรวจพร้อมใบรายงานผล Antigen Test Kit (ATK) 
๓. กรณีติดเช้ือ เจ้าหน้าท่ีจะท าการ Swab และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ X-Ray เพื่อตรวจยืนยันซ้ าอีกครั้ง 

หากพบว่าผลตรวจ "ไม่ติดเช้ือ" ก็จะสามารถกลับบ้านได้ แต่ถ้าผลตรวจ "ติดเช้ือ" เจ้าหน้าท่ีจะส่งให้แพทย์วินิจฉัยจ าแนกตาม
อาการ กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเขียว จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) และจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ ยาฟ้า
ทะลายโจร พร้อมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความจ าเป็น ตามค าแนะน าของแพทย์  
กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเหลือง / สีแดง จะส่งตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป 
ส าหรับประชาชนท่ีท าการจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code ดังกล่าวแล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ 
สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน ๑๕ นาทีก่อนหมดช่วงเวลาท่ีจองไว้ ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยแสดง
หลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ส าเนาบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล 

 



วันจนัทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔                                                              หน้า ๓  

 
ช่ืนชม ทหารอากาศจิตอาสา ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสรับ-ส่งพนักงานพลิกคว่ า 

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพ ข้าราชการทหารอากาศก าลังให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัส
รับ-ส่งพนักงาน บริษัท Nikon เสียหลักพลิกคว่ าข้างทาง มี ผู้บาดเจ็บจ านวนหลายราย บริเวณเส้นทางบางซ้าย                
มุ่งหน้าแยกวรเชษฐ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงเช้าวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายหลังทราบช่ือ คือ พันจ่าอากาศเอก 
เรืองเดช เล็กนิคม ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ แผนกซ่อมบ ารุงและพัสดุ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ อีกท้ังยังเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ได้ให้สัมภาษณ์เบื้องต้น
ว่า ตนก าลังเดินทางกลับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อท่ีจะมาปฏิบัติงานราชการ ทันทีท่ีเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยความท่ี
ตนเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ท าให้มีความรู้และประสบการณ์ จึงได้รีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยน ากระเป๋าเวชภัณฑ์ท่ีติดตัวมา
ด้วย ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระหว่างรอรถกู้ภัยน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

ท้ังนี้กองทัพอากาศขอช่ืนชมและให้ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีของการด าเนินชีวิตให้มีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ 
ทุ่มเท พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อส่วนรวมและประชาชน 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                           หน้า ๔ 

กองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาเคียงข้างประชาชนช่วยชาติสู้ภัย COVID-19 

 
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ น าหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน  โดยมอบน้ าด่ืม จ านวน ๑๐๐ แพ็ค และอาหารว่างจ านวน ๓๐ กล่อง        
เพื่อเป็นก าลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการแพทย์  เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔         
ณ ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวท่ีบ้าน (Community Isolation :CI and Home Isolation : HI) โรงเรียนบ้านหนองปรู 
จังหวัดนครราชสีมา 

กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาเคียงข้างประชาชนสู้ภัย COVID-19 

   
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ น าหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ จ านวน ๘๐ ถุง และน้ าด่ืมจ านวน       
๑๐ โหล ให้แก่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน และมอบชุด PPE จ านวน ๘๐ ชุด        
พร้อมน้ าด่ืมจ านวน ๑๐ โหล ให้แก่มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

และมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ COVID-19 ถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วย พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง            
เพื่อน าไปมอบให้ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ COVID-19 ณ วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม     
จังหวัดราชบุรี วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม และ วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

   
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔ จ านวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรรม  

จิตอาสาบูรณาการหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน  ซึ่งจุดบริการฉีดวัคซีนห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี        
ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนเข็มท่ี ๑ (ผู้ท่ีไม่เคยฉีดมาก่อน) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ท่ีก าลังต้ังครรภ์ และผู้ท่ีมีโรคอยู่ในกลุ่มเส่ียง    
ซึ่งมีเป็นจ านวน ๒,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการร่วมกันให้บริการ ให้ค าแนะน า 
และคอยช่วยเหลือผู้ป่วย Wheel Chair ท่ีเดินทางมาฉีดวัคซีน ท้ังนี้ได้ร่วมมอบน้ าด่ืมสะอาดจ านวน ๒๐ แพค และมอบชุด
อาหาร(ผัดหมี่เหลือง) จ านวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
มอบหน้ากากอนามัย จ านวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนท่ีมาฉีดวัคซีน เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หน่วยความร่วมมือ
บริการฉีดวัคซีน ช้ัน ๔ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 www.rtaf.mi.th 

 

 

 


