ทอ.รับมอบแอลกอฮอล์
จากบริษัท ปตท.

เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
อากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(อ่านต่อหน้า ๘)

ทรงพระเจริญ ๑
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม

(อ่านต่อหน้า ๗)

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจ�ำการกองทัพอากาศ
ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๓๕ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ www.rtaf.mi.th
(อ่านต่อหน้า ๗)

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

หน้ า ๒

วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
วงกว้างท�ำให้โอกาสในการเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ แต่สถานะการแพร่ระบาด
ไม่ได้หมายความว่าผู้คนจ�ำนวน
มากก�ำลังเสียชีวิตจากโควิด-19
การระบาดใหญ่อาจจะเป็นได้ทงั้ ใน
แง่ ป ริ ม าณและผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ซึ่ ง ตั ว อย่ า งนั้ น มี ทั้ ง เอชไอวี
โรคอหิวาต์ ไข้หวัดใหญ่สเปนในปี
ค.ศ.๑๙๑๘ และโรคไข้หวัดใหญ่
H1N1 โรคระบาดทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์คอื กาฬโรค ซึง่ มี
ผูเ้ สียชีวติ ถึง ๒๐๐ ล้านคน ในยุคกลางหรือศตวรรษที่ ๑๔ และ
โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ทีม่ ผี เู้ สียชีวติ ๓๐๐ ล้านคน ในศตวรรษที่ ๒๐
ส�ำหรับมาตรการทีใ่ ช้ เมือ่ มีการแพร่ระบาดมากขึน้ ได้แก่

วิกฤตจากโควิด-19

บทความ “เรื่องราวจากไวรัสโคโรนา” ในหนังสือพิมพ์
สารชาวฟ้า ปักษ์แรก ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระบุไว้วา่
เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีจำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือโควิด-19 ทัว่ โลกรวม ๔๐,๖๔๙ ราย รักษา
หายแล้วจ�ำนวน ๓,๕๔๘ ราย และเสียชีวติ ๙๑๐ ราย ประเทศที่
ตรวจพบผูต้ ดิ เชือ้ ทัง้ หมดมี ๒๘ ประเทศ
เวลาผ่านมาเดือนเศษ เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผตู้ ดิ
เชือ้ โควิด-19 ทัว่ โลกรวม ๕๙๗,๒๖๗ ราย รักษาหายแล้วจ�ำนวน
๑๓๓,๓๖๓ ราย และเสียชีวติ ๒๗,๓๖๕ ราย ประเทศทีต่ รวจพบ
ผูต้ ดิ เชือ้ ทัง้ หมดมี ๑๙๙ ประเทศ โดย ๕ ล�ำดับ ประเทศทีม่ ผี ตู้ ดิ
เชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน สเปน และเยอรมนี
(ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/)

จากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ และผูเ้ สียชีวติ ทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างน่า
ตกใจ เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผูอ้ าํ นวยการองค์การอนามัยโลก
ได้ แ ถลงให้ ส ถานะปั จ จุ บั น ของโรคโควิ ด -19 เป็ น ภาวะการ
ระบาดใหญ่ทวั่ โลกหรือ Global Pandemic ซึง่ ค�ำว่า Pandemic
ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ เชื้อโรคที่
ระบาดไปทั่วโลกที่ท�ำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก โดยมาจากรากศัพท์ภาษากรีก ที่แปลว่าผู้คนทั้งหมด
เป็นศัพท์ทใี่ ช้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการติดเชือ้ เมือ่ การระบาดหรือ
epedimics ขยายวงออกไปในหลายประเทศ หรือหลายทวีปในเวลา
พร้อม ๆ กัน การประกาศภาวะโรคระบาดโลก มีหลักการเบือ้ งต้น
อยู่ ๓ ประการ คือ โรคสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนถึงเสียชีวติ
มีการติดต่อระหว่างคนสูค่ น และการแพร่ระบาดลุกลามไปทัว่ โลก

ทั้งนี้ระยะภาวะต่าง ๆ การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อมี
๔ ระดับ คือ
Endemic (โรคประจ�ำถิน่ ) คือ โรคทีเ่ กิดขึน้ ประจ�ำในพืน้ ที่
นัน้ ๆ อัตราป่วยคงทีแ่ ละสามารถคาดการณ์ได้
Outbreak (การระบาด) คือ เหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ ทัง้ ในกรณีโรคประจ�ำถิน่ และกรณีพบผูป้ ว่ ยในโรคอุบตั ใิ หม่
Epidemic (โรคระบาด) คือ การระบาดทีแ่ พร่กระจายกว้างขึน้
ในเชิงภูมศิ าสตร์
Pandemic (การระบาดใหญ่ทวั่ โลก) คือ โรคระบาดทีเ่ กิด
การระบาดทัว่ โลก
การระบาดใหญ่นั้นไม่ได้หมายถึง การเพิ่มความรุนแรง
หรือความตายของโรค แต่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของการแพร่กระจายใน

Lockdown (ล็อคดาวน์) เป็นหนึง่ ในมาตราการขัน้ สุดท้ายที่
หลายประเทศใช้ในช่วงสถานะการณ์ทไี่ วรัสโควิด-19 ก�ำลังระบาด
เพื่อสกัดกั้น ยับยั้ง การแพร่กระจายของผู้ติดเชี้อ โดยในแต่ละ
ประเทศจะก�ำหนดข้อห้ามและรายละเอียดความเข้มข้นของมาตราการ
ที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมากการ Lockdown (ล็อคดาวน์)
จะหมายถึง การห้ามไม่ให้ออกจากทีพ่ กั กักตัวอยูก่ บั บ้าน สกัดกัน้
การเข้า-ออกในเมืองหรือประเทศทีม่ กี าร Lockdown (ล็อคดาวน์)
ทั้งนี้จะมีการก�ำหนดระยะเวลาตามนโยบายของแต่ละประเทศ
และผ่อนปรนเงือ่ นไขตามสถานะการณ์ในขณะนัน้

Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า “การเว้น
ระยะห่างทางสังคม” คือมาตรการการสร้างระยะห่างระหว่าง
ตัวเราเองกับคนอืน่ ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้าน
โดยไม่จ�ำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ และการท�ำงานอยูท่ บี่ า้ น ทัง้ นีก้ ารท�ำ Social
Distancing จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสูค่ น
การใช้มาตรการ Social Distancing นั้นไม่ได้พึ่งเกิดขึ้น
ครัง้ แรก แต่ถกู น�ำมาใช้ในเหตุการณ์การระบาดทัว่ โลกในหลาย ๆ
ครัง้ แล้ว ตัง้ แต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish Flu)
ในระหว่างปี ค.ศ.๑๙๑๘ ถึง ค.ศ.๑๙๒๐ โดยมีอตั ราการเสียชีวติ
สูงถึง ๕๐ - ๑๐๐ ล้านคน ทัว่ โลก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
๒๐๐๙ ที่ระบาดจากประเทศเม็กซิโกไปยังทั่วโลก ซึ่งการท�ำ
Social Distancing นัน้ ได้พสิ จู น์วา่ มาตรการป้องกันการระบาด
แบบเว้นระยะห่างนัน้ มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยทุเลาระดับ
ความรุนแรงของการระบาดได้จริง

ส�ำหรับการด�ำเนินการของประเทศไทย ได้มคี ำ� สัง่ ส�ำนักนายก
รัฐมนตรีที่ ๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง
“ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิ ด -19)” เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ศู น ย์ บ ริ ห าร
สถานการณ์โควิด-19” เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและมาตรการ
เร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมี นายก
รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ผู้บริหารส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ เป็นกรรมการ และเมือ่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายก
รัฐมนตรี ได้ประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมออกข้อก�ำหนดตามความ
ในพระราชก�ำหนดดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๓ สรุปดังนี้
- ห้ามประชาชนเข้าไปในพืน้ ทีห่ รือสถานที่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
การติดโรคโควิด-19
- ปิดสถานทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการติดโรค
- ปิดช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจักร
- ห้ามกักตุนสินค้าทีเ่ ป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น�ำ้ ดืม่ หรือสิง่
อุปโภคบริโภคอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
- ห้ามชุมนุมหรือท�ำกิจกรรม
- ห้ามเสนอข่าวหรือท�ำให้แพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมี
ข้อความหรือข่าวสารเกีย่ วกับสถานการณ์การติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ทีไ่ ม่เป็นความจริง
- ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่ ว ยงานของรั ฐ โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลของรั ฐ
เตรียมการตามมาตรการรับสถานการณ์
- การปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้
- การออกนอกราชอาณาจักรของผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
- การดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดต่าง ๆ
- มาตรการป้องกันโรค
- การให้สถานทีร่ าชการ สถานทีจ่ ำ� เป็น เปิดท�ำการ
- ค�ำแนะน�ำการเดินทางข้ามพืน้ ทีจ่ งั หวัดและการจัดกิจกรรม
ประเพณีหรือพิธกี ารทางสังคม

มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ไม่วา่ จะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมซึง่ เป็น
มาตรการระดับโลกยืนยันว่าได้ผล การอยู่บ้าน ท�ำงานที่บ้าน
การล้างมือบ่อย ๆ การใส่หน้ากากอนามัย ฯลฯ ต้องการความร่วมมือ
จากประชาชนคนไทยทุกคนจึงจะหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ได้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รว่ มมือ
ร่วมใจกันปฏิบตั ติ ามมาตรการของรัฐบาล เพือ่ ให้ประเทศไทยผ่าน
พ้นวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยความปลอดภัย
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วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จ�ำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จ�ำนวน ๑๓ เครื่อง และเมื่อวันที่
๑ เม.ย.๖๓ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม จ�ำนวน ๗ เครื่อง ให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพล
อดุลเดช พอ.เป็นผูแ้ ทนรับมอบ ทัง้ นี้ บุคลากรทางการแพทย์ทกุ คน ของ รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.รูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และจะน�ำเครือ่ งมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ น�ำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เต็มที่เต็มก�ำลังความสามารถต่อไป
แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ.
รับมอบหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์เส้นหมี่เอราวัณ จาก คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร รองประธานกรรมการบริหารบริษทั
โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ�ำกัด เพื่อน�ำไปแจกจ่าย สนับสนุน ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
และส่งมอบต่อให้แก่ รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมี น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.
เป็นผู้รับมอบ และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สมาคมแม่บ้าน ทอ.
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พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง ผบ.ทอ./ประธานชุมนุม
นายเรืออากาศ รุน่ ที่ ๒๖ พร้อมด้วย พล.อ.อ.สิทธิชยั แก้วบัวดี
พล.อ.อ.มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ ย ม
พล.อ.อ.มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ ย ม ผช.ผบ.ทอ.และชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๖ มอบกล่อง
ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ State Quarantine สำ � นั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่อ ดู ค วามพร้ อ มของอาคาร สถานที่ ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
บ้ า นพั ก รั บ รอง ๕ รร.การบิ น และ รพ.จั น ทรุ เ บกษา ก่ อ นการเปิ ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท เมื่ อ วั น ที่ ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เแก่ รพ.ในสังกัด พอ.เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม
๑ เม.ย.๖๓ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา รร.นนก. ๒ เม.ย.๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ พอ.

พล.อ.อ.สิทธิชัย แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าว
โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกันเพือ่ สาธารณสุขไทย” ครัง้ ที่ ๑
พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หน.ฝสธ.ประจำ� ผบช/
เพื่อจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัย ผบ.เหตุการณ์ ศบภ.ทอ.กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ COVID-19 ตรวจเยี่ยม ชย.ทอ.บริเวณจุดคัดกรองการเข้า-ออก
เมือ่ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ณ ชย.ทอ.

พล.อ.อ.จิโรจ บำ�รุงลาภ ทีป่ รึกษาพิเศษ ทอ.เป็นประธาน
ในพิ ธี อั ญ เชิ ญ พระรู ป หล่ อ โลหะ จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์ เ ธอเจ้ า ฟ้ า จั ก รพงษ์ ภู ว นารถ กรมหลวงพิ ศ ณุ โ ลก
ประชานารถ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓ ณ อนุสาวรีย์อดีต ผบช.ทอ.
ไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วย
ข้าราชการ กพ.ทอ.ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในสถานการณ์
พล.อ.ท.พงษ์ ส วั ส ดิ์ จั น ทสาร ส่ ง มอบหน้ า ที่
ขาดแคลนโลหิตส�ำรองของธนาคารเลือดรพ.ภูมิพลอดุลยเดช การปฏิ บั ติ ร าชการและการบั ง คั บ บั ญ ชา จก.ขว.ทอ.ให้ แ ก่
พอ.จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส C OVID-19 เมื่อวันที่ พล.อ.ต.พันธ์ภักดี พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.นําข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ.ร่วมบริจาคโลหิต เนือ่ งในสถานการณ์
ขาดแคลนโลหิตสํารองของธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เมือ่ วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓
ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ท.เดชอุ ด ม คงศรี ส่ ง มอบหน้ า ที่
พล.อ.ท.ธาดา เคี่ ย มทองคำ � ส่ ง มอบหน้ า ที่
พล.อ.ท.ต่ อ พล ออเขาย้ อ ย ส่ ง มอบหน้ า ที่
การปฏิ บั ติ ร าชการและการบั ง คั บ บั ญ ชา ยศ.ทอ.ให้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ร าชการและการบั ง คั บ บั ญ ชา รร.นนก.ให้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ร าชการและการบั ง คั บ บั ญ ชา สธน.ทอ.ให้ แ ก่
พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองค�ำ จก.ยศ.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ พล.อ.ท.เดชอุ ด ม คงศรี ผบ.รร.นนก.ท่ า นใหม่ เมื่ อ วั น ที่ พล.อ.ต.ชู ช าติ ตะวั น เย็ น ผอ.สธน.ท่ า นใหม่ เมื่ อ วั น ที่
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ ยศ.ทอ.
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ รร.นนก.
๑ เม.ย.๖๓ ณ สธน.ทอ.
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พล.อ.ท.เกรี ย งไกร โสธรชั ย จก.พอ.พร้ อ มด้ ว ย
พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.ร่วมรับมอบฉาก
พล.อ.ต.ตากเพชร พินพันธุ์ เสธ.คปอ./หัวหน้าศูนย์
กัน้ เชือ้ โรค จาก คุณธิตนิ ยั งามวุฒบิ าล ในนามบริษทั เฟอร์เมทอล
จ�ำกัด เพือ่ มอบให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ ของ พอ.เพือ่ น�ำไป รับมือเชื้อไวรัส COVID-19 คปอ.จัดกําลังพลท�ำความสะอาด
ใช้ในการป้องกันขณะท�ำการตรวจเชือ้ ไวรัส COVID-19 เมือ่ วันที่ และฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ในพืน้ ที่ คปอ.เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ ณ คปอ.
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน รับมอบหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จาก น.ท.หญิง วราภรณ์
เกิงฝาก ประธานชมรมแม่บา้ น ทอ.รร.การบิน เพือ่ น�ำไปแจกจ่าย
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ และครอบครัว
ฐานบินก�ำแพงแสน เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ บก.รร.การบิน
จว.นครปฐม

น.อ.จุมพล จันทขัมมา ผบ.บน.๒ มอบแอลกอฮอล์
น.อ.หญิง เจียงคำ� กังวล ผอ.วพอ.พอ.มอบหน้ากากผ้า
น.อ.จั ก รกฤษณ์ ธรรมวิ ชั ย ส่ ง มอบหน้ า ที่
ให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ เพื่อนำ�ไปใช้ในการป้องกัน การปฏิ บั ติ ร าชการและการบั ง คั บ บั ญ ชา ผบ.บน.๑ ให้ แ ก่ ความเข้มข้น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ นขต.ตลอดจนหน่วยงาน
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เมือ่ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ น.อ.เจริ ญ วั ฒ นศรี ม งคล ผบ.บน.๑ ท่ า นใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ บน.๒ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๓ ณ บน.๒
จว.ลพบุรี
ณ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
๓ เม.ย.๖๓ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชนาวีร์ กลิน่ มาลี ผบ.บน.๒๓ นำ�ข้าราชการและ จนท.
น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ มอบถุงบรรเทาภาระ
น.อ.วัชรพล นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ มอบแอลกอฮอล์ ศบภ.บน.๒๓ จัดกิจกรรมทำ�ความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ
ค่าครองชีพ ให้ประชาชนในพืน้ ที่ บน.๕ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก ความเข้มข้น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ หน.นขต. หัวหน้าหน่วยสบทบ และแจกหน้ า กากอนามั ย ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ป้ อ งกั น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ บน.๒๑ ตลอดจนหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ บน.๒๑ เมือ่ วันที่ การแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เมือ่ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จว.อุดรธานี
๓๑ มี.ค.๖๓ ณ ชุมชนหัวบ้าน จว.ประจวบคีรีขันธ์
๓๐ มี.ค.๖๓ ณ ห้องเวหาสสุข บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.นรุธ ก�ำเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ น�ำชุดอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) รองเท้า Cover Shoe และ
หน้ากากผ้า มอบให้แก่ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่
เพื่ อ น�ำส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จว.เชี ย งใหม่
เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ ณ ศ.ข.ฉ.ก. จว.เชียงใหม่

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ พร้อมด้วย
คุณศิริกานต์ เรืองประยูร ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๖
น.อ.สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ มอบหน้ากาก
ร่วมกิจกรรมท�ำ Alcohol Hand Spray ความเข้มข้น ๗๐
เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ใช้ในการป้องกันเชือ้ ไวรัส COVID-19 และน�ำไป อนามัย ให้แก่ หน.นขต.บน.๕๖ เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายให้กับ
แจกจ่ายให้กับหน่วยงานใน บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๓ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่
๑ เม.ย.๖๓ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา
ณ รพ.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
พิ ธี บ วงสรวงดวงพระวิ ญ ญาณ จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ พิธวี างพวงมาลา ณ อนุสาวรียบ์ พุ การีทหารอากาศ
อนุสาวรียอ์ ดีต ผบ.ทอ.และ อนุสาวรียท์ หารอากาศ พิธฟี งั สาร
ผบ.ทอ.และพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีให้สอดคล้อง
กับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าร่วมพิธี จัดจุดคัดกรอง
ก่อนเข้าพิธี และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ
ในพิธีฟังสาร ผบ.ทอ.ได้มีการถ่ายทอดสดไปยัง นขต.ทอ.
ผ่านระบบ IPTV ที่เว็บไซต์ www.rtaf.live แอปพลิเคชัน
RTAF LIVE และเคเบิลทีวี ทอ. เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ศซบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.วิสุทธิ์ สมภักดี
ผอ.ศซบ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ ศซบ.ทอ.

กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดประชุม
สือ่ สารข้อมูลด้านการป้องกันและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัส
COVID-19 ให้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ซึง่ เป็นพยาบาลทหารอากาศ
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจาก วพอ.พอ.ทีย่ า้ ยไปปฏิบตั งิ านนอก พอ.
ใน นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อม ทีจ่ ะสนับสนุนภารกิจ สูว้ กิ ฤตเชือ้ ไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

พิธีลงนามความร่วมมือ

หน้ า ๗

ว่าด้วยการช่วยเหลือ ปชช.
และพั ฒ นาประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธลี งนาม
บันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กระทรวง
คมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ และ นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ร่วมลงนาม
ส�ำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ่
สนับสนุนซึง่ กันและกัน ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวง
คมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจ
ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้วยการปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงความร่วมมือในการด�ำเนิน
งานระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้
กองทัพอากาศ
- ให้การสนับสนุนอากาศยาน เพือ่ ท�ำการส�ำรวจเส้นทาง
คมนาคม ในการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ส�ำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรือช่วงอืน่
เมือ่ มีความจ�ำเป็น
- ให้การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ
ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและ
ติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ
ประเทศทีส่ ำ� คัญ

- สนับสนุนกรณีอนื่ ๆ ตามทีก่ องทัพอากาศและกระทรวงคมนาคม
เห็นชอบร่วมกัน
กระทรวงคมนาคม
- ด�ำเนินการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะ
กรรมการการบินพลเรือน และข้อบังคับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ยอมรับ/รับรอง การบินทางทหาร
ให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทางราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�ำเนินการ จัดท�ำใบอนุญาต
ผูป้ ระจ�ำหน้าทีต่ า่ ง ๆ ให้กบั ส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม
- การแลกเปลีย่ นหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน
ในก�ำกับของกระทรวงคมนาคม กับ กองทัพอากาศ
- การปรับพื้นที่การฝึกบินทางยุทธวิธี ตามความต้องการของ
กองทัพอากาศ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการใช้หว้ งอากาศ
- การสนับสนุนกองทัพอากาศ ในการใช้สนามบินในก�ำกับของ

ทอ.ร่วมใจสูภ้ ยั COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๐๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๑.๐๐ น. ก�ำลังพลกองทัพอากาศ และก�ำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน
เราท�ำความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ ปฏิบตั กิ ารล้าง
และฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค พืน้ ทีส่ าธารณะบริเวณตลาดยิง่ เจริญ สะพานใหม่ ครอบคลุม
พืน้ ทีภ่ ายในตลาดทุกโซน ลานจอดรถ ทางเท้า ถนน ป้ายรถเมล์ และพืน้ ทีส่ าธารณะอืน่ ๆ
การปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ ด�ำเนินการในเวลากลางคืนเพือ่ ให้กระทบกับการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยแบ่งการปฏิบตั ิ ดังนี้
- ชุดกวาดล้าง ท�ำความสะอาดถนน โดย ทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อม
รถบรรทุกน�ำ้ และอุปกรณ์กวาดถนน
- ชุดฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
- ชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ทัง้ นี้ กองทัพอากาศ ยังคงด�ำเนินการตามมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังด�ำรงความพร้อมของ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์
และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

กระทรวงคมนาคม เพือ่ ปฏิบตั กิ ารทางทหาร การฝึก และการ
พัฒนาประเทศ
ทัง้ นี้ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “บันทึกความร่วม
มือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านระหว่าง
๒ หน่ ว ยงาน ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้
เกิดประโยชน์สงู สุด กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐ
หลักซึง่ ด�ำเนินการส�ำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอ�ำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัยส�ำหรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาล อีกทัง้ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมของ
ประเทศทีส่ ำ� คัญ ความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้
เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน และ
ยังคงความร่วมแรงร่วมใจประสานประโยชน์ตอ่ กัน เพือ่ ความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาติของเราต่อไป”

กองอ�ำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึก COPE TIGER 2020
จัดพิธมี อบอาคารจอดรถจักรยานยนต์ให้กบั โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ�้
เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักยุทธการ
และการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการกองอ�ำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึก
COPE TIGER 2020 เป็นประธานในพิธมี อบอาคารจอดรถจักรยานยนต์ให้กบั โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ�้
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำหรับกิจกรรมในครัง้ นีก้ องอ�ำนวย
การฝึกรวมการทดแทนการฝึก COPE
TIGER 2020 จัดขึน้ เพือ่ ขอบคุณพีน่ อ้ ง
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมาทีอ่ าศัยอยู่
โดยรอบบริเวณพื้นที่การฝึกฯที่ได้ให้
ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา โดยกองทัพ
อากาศ ได้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการ
พัฒนาการศึกษาที่เป็นรากฐานส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ ในปีนกี้ อง
อ�ำนวยการฝึกฯจึงได้จดั สร้างโรงจอดรถ
จักรยานยนต์ เพือ่ มอบให้เป็นประโยชน์
กับคณะครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป
พร้ อ มกั น นี้ นาวาอากาศเอก
จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการ
กองบิน ๑ และสมาคมแม่บ้านทหาร
อากาศ กองบิน ๑ ร่วมกันมอบอุปกรณ์
กีฬาและหน้ากากอนามัยให้กบั คณะครู
และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไข่น�้ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย

วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
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ทอ.รับมอบแอลกอฮอล์
จากบริษัท ปตท.
เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร จากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ร่วมส่งมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ส�ำหรับแอลกอฮอล์ทนี่ ำ� มามอบให้นนั้ ประกอบด้วย
๑. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๙๕ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถงั ขนาด ๒๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๓๕ ถัง
๒. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุขวดขนาด ๔.๕ ลิตร จ�ำนวน ๒๐๐ ขวด
๓. แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บรรจุขวดขนาด ๑ ลิตร จ�ำนวน ๑๐๐ ขวด
๔. แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บรรจุขวดขนาด ๕ ลิตร จ�ำนวน ๒๐๐ ขวด
๕. แอลกอฮอล์เจลแบบสเปรย์ บรรจุขวดขนาด ๕ ลิตร จ�ำนวน ๒๐๐ ขวด
ส�ำหรับแอลกอฮอล์ที่กองทัพอากาศได้รับมอบในครั้งนี้ จะน�ำไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ
เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดของกองทัพอากาศ อาทิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกนั ) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลภายในกองบินต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
ทัง้ นี้ กองทัพอากาศได้ตดิ ตามและเฝ้าระวัง รวมถึงด�ำเนินการมาตรการคัดกรองและฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้
ยับยัง้ การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 เพือ่ ให้พนี่ อ้ งประชาชนสามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ ได้อย่างปกติ
สุขโดยเร็วทีส่ ดุ

ผบ.ทอ.รับมอบเงิน
วิง
่ ติดปีก แชริต้ี รัน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในโครงการ
“วิง่ ติดปีก แชริตี้ รัน” (Running with wings) จาก คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร และกรรมการมูลนิธติ ลาดยิง่ เจริญ ในฐานะ
คณะผูจ้ ดั งานฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เพือ่ น�ำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหาร
อากาศ (สีกนั )
โครงการวิง่ ติดปีก แชริตี้ รัน (Running with wings) เป็นโครงการภายใต้ความ
ร่วมมือของ ตลาดยิง่ เจริญ มูลนิธติ ลาดยิง่ เจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชน เพือ่ สร้างสัมพันธภาพของชุมชนชาวสะพานใหม่ ดอนเมือง
พร้อมจัดหารายได้มอบให้โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ
(สีกัน) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านสะพานใหม่ ดอนเมือง ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตอนเหนือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
จ�ำนวนกว่า ๑ ล้านคนต่อปี

เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ยังอยูใ่ นสภาวะทีน่ า่ เป็นห่วง คณะผูจ้ ดั งาน
02ได้คำ� นึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเพือ่ บรรเทาสถานการณ์ จึงขอมอบรายได้ในส่วนค่าสมัครผูร้ ว่ ม
แข่งขัน ทีย่ งั ไม่มกี ารหักค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองทัพอากาศ เพือ่ น�ำไปมอบให้แก่
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกนั ) ซึง่ มีความจ�ำเป็นต้องใช้ทนุ ทรัพย์ เพือ่ จัดซือ้ วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลทีส่ ำ� คัญเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ นี้ คณะผูจ้ ดั กิจกรรมฯ ได้พจิ ารณาร่วมกับทุกภาคส่วนแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ดงั กล่าวยังอยูใ่ นสภาวะทีน่ า่
เป็นห่วง และประชาชนผูร้ ว่ มโครงการเกิดความวิตกกังวลในภาวะเสีย่ งการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
พร้ อ มทั้ ง เป็ น การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลในมาตรการป้ อ งกั น จึ ง มี ม ติ เ ลื่ อ นวั น จั ด งานเป็ น
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีเส้นทางวิง่ และสถานทีป่ ล่อยตัวตามเดิม ณ ฐานทัพอากาศดอนเมือง

