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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai  
ทีพ่ร้อมปฏบิตังิานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ�านวน ๑๙ แห่ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้าง ท�าให้มีผู้ป่วยจ�านวนมากขึ้น 
และพบภาวะปอดอักเสบเป็นจ�านวนมาก จึงมีความจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เพื่อคัดแยก 
ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิต และเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง จะน�าเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแล 
ของโรงพยาบาลแม่ข่ายและน�าออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
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สํานึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ าน องนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานลายพระหัตถขอขอบใจและขอเปนกําลังใจ
แพทย พยาบาล และบุคลากรของกองทัพอากาศทุกทาน ท่ีไดเสียสละ ทุมเทกําลัง
ในการดําเนินการในครั้งนี้ พรอมกันนี้ขอใหทุกคนทํางานดวยความมีสติใหปลอดภัย
จากโรค มีพลังกายและพลังใจในการปฏิบัติหนาที่ในครั้งนี้ดวยกันทุกคน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเคร่ือง Oxygen High Flow ใหแก โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให คุณภากมล  รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก 
มูลนิธิชัยพัฒนา นําเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน จํานวน ๕ เครื่อง โดยใชงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสูภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดตาง ๆ) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซ่ึงพระราชทานใหแก โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ
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รองผูอํานวยการ

สถานการณการติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก จํานวน 
๑๕๔,๙๙๘,๒๓๘ คน เสียชีวิต จํานวน ๓,๒๔๑,๔๖๒ คน 
รกัษาหายแลว จาํนวน ๑๓๓,๒๒๙,๔๕๘ คน สาํหรบัสถานการณ
ในประเทศไทย มยีอดผูปวยยนืยนัสะสม จาํนวน ๗๔,๙๐๐ คน 
เสยีชีวติ จาํนวน ๓๑๘ คน รกัษาหายแลว จาํนวน ๔๔,๓๖๐ คน 
เปนอนัดบัที ่๙๘ ของโลก โดยประเทศทีม่จํีานวนผูติดเชือ้สงูสดุ 
๕ ลําดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, บราซิล, ฝรั่งเศส 
และตรุก ี(ขอมลู เม่ือวนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) สารชาวฟาฉบบันี้
ขออพัเดทขาวสารเกีย่วกบั COVID-19 ใหทานผูอานไดรบัทราบ
กนัครับ 
 ขาวแรก “ทัวรฉีดวัคซีน COVID-19”  Facebook เพจ 
My journey traval โพสตโปรแกรมทองเท่ียว “USA ชมิ ช็อป 
ฉดี” ระยะเวลา ๑๐ วัน ๗ คนื เดนิทางดวยสายการบนิ EVA AIR 
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา พรอมกับฉีดวัคซีนของบริษัท 
จอหนสันแอนดจอหนสัน โดยลูกคาจะตองมีวีซาของอเมริกา
อยูแลวและทางบริษัทไมรับผิดชอบอาการแพวัคซีน คาบริการ 
๗๖,๐๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐ บาท ข้ึนอยูกับจํานวนผูเดินทางรวม  
ราคานีร้วมคาโรงแรมท่ีพกัและอาหารเชา คาฉดีวคัซีน  คาพาหนะ 
คาเขาชมสถานทีท่องเทีย่ว ประกันอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คาบรกิาร
เดินเรื่องเอกสารในการเดินทางกลับ เริ่มเดินทางในเดือน
พฤษภาคมนี ้
 สวนอกีบรษัิท Unithai Trip โพสตโปรแกรมทวัรผานเฟซบุค 
มีรายละเอียดทัวร “เท่ียวไป ฉีดไป” มีใหเลือกหลายแพ็กเกจ 
แพก็เกจแรกเดนิทางไปฉดีปลายทางทีส่หรฐัอเมรกิา ระยะเวลา 

๗ วนั ๖ คนื, ๘ วัน ๗ คนื และ 
๑๐ วัน ๗ คืน สวนอีกแพ็คเกจ
คือ ไปทัวรฉีดวัคซีนที่ประเทศ
เซอรเบยี จะใชเวลาสูงสุด ๓๐ วนั 
เพราะตองเวนระยะใหฉีดครบ 
๒ โดส โดยราคาของบรษิทันี ้เริม่ตน
ที ่๖๗,๕๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
แลวแตทริป โดยทริปเซอรเบีย
จะเริม่เดินทางในเดอืนพฤษภาคม
นีเ้ชนกนั   
 ขาวตอมานวัตกรรมวัคซีน 
COVID-19 นวัตกรรมแรก ไดแก 
วัคซีนปองกันโรค COVID-19 
“ชนิดสูดดม” ซึ่งพัฒนาโดย 
บริษัท แคนซิโน ไบโอโลจิกส 
(CanSino Biologics) รวมกับ
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพปกก่ิง 
บริษัทแคนซิโนฯ ซึ่งปจจุบัน
มีผลงานวัคซีนตาน COVID-19 
ในรูปแบบฉีดอยูแลว เปดเผย
ในรายงานทีย่ืน่ตอตลาดหลกัทรัพย

อัพเดทข่าว COVID-19 (ปักษ์แรก พ.ค.๖๔)

ฮองกงวา สาํนกับรหิารเวชภณัฑแหงชาตจินี (NMPA) ไดอนมุติั
การทดลองทางคลนิกิของวคัซนีชนดิสดูดมของบรษัิทแคนซโินฯ 
ที่ร วมพัฒนากับทางสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพปกก่ิงแลว 
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา ทั้งความปลอดภัย
และประสิทธภิาพของวคัซีนชนดิสดูดมดงักลาว ยงัคงอยูระหวาง
การตรวจสอบยนืยนัเนือ่งจากเปนนวัตกรรมใหม  

 สวนนวัตกรรม “วัคซีนแบบสเปรยพนจมูก” ประเทศ
ฟนแลนด ไดเผยแพรขาว เม่ือวนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๖๔ ทีผ่านมา
วา บริษัท โรโกเต แลบบอราทอรีส ฟนแลนด จํากัด (Rokote 
Laboratories Finland Ltd.) กาํลังวจิยัและพฒันาวัคซนีดงักลาว 
ทั้งนี้ วัคซีนปองกัน COVID-19 ชนิดพนทางจมูกของบริษัท 
ยงัคงอยูในขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันารวมกบัทางมหาวทิยาลัย
เฮลซงิก ิและมหาวทิยาลยัอสีเทรินฟนแลนด ในเบือ้งตนระบวุา 
เปนวัคซนีทีใ่ชเทคโนโลยสีงถายยนี (gene transfer technology) 
ท่ีคิดคนโดยคณะนกัวจิยัของศาสตราจารย เซปโป อูลา-แฮรตตวัลา
ซึ่งเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้เคยผานการทดลองทางคลินิก
และประสบความสําเร็จมาแลวหลายครัง้ โดยเปนการทดลองใช
ยนีบาํบดัเพือ่รักษาโรคมะเรง็ และโรคหลอดเลือดหวัใจ แถลงการณ
ของบริษัทระบุวา ผลลัพธการทดลองขั้นตนบงชี้วา วัคซีนแบบ
พนจมกูน้ีมปีระสิทธภิาพดใีนสัตวทดลอง บรษัิทจะจดัการทดสอบ
ทางคลินิกในมนุษยในอีกหลายเดือนขางหนา โดยมีเปาหมาย
เพือ่ใหผลการปองกนันัน้ครอบคลมุบรรดาไวรสัโควดิกลายพนัธุดวย
 ขาวตอมา “คอนเสิรตไมสวมหนากาก” งานคอนเสิรตแรก
ที่รัฐบาลอังกฤษเปดไฟเขียวใหจัดขึ้นไดโดยไมตองสวมหนากาก
เปนคร้ังแรกหลังการคลายล็อกดาวนประเทศ ในงานคอนเสิรต
ทีจ่ดัขึน้ทีส่วนเซฟตนั ในเมอืงลเิวอรพลู เมือ่วนัที ่๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ โดยมีผูชมประมาณ ๕,๐๐๐ คน ซึ่งมีศิลปนหลายวง
มารวมแสดง คอนเสิรตนี้เปนสวนหนึ่งในโครงการนํารองของ

รฐับาลองักฤษภายใตโปรเจก็ตทีเ่รยีกวา โครงการวิจยังานอเีวนต 
(อีอารพี) เพื่อประเมินความปลอดภัยของผู คนที่มารวมตัว
ชมุนมุกนัในงานอีเวนตตาง ๆ เชน งานคอนเสริตทีจ่ะมกีารจัดขึน้
ในภายภาคหนาตามแผนทีท่างการจะยกเลกิมาตรการจาํกดัคุมเขม
ในวนัท่ี ๒๑ มถินุายน ๒๕๖๔ นี ้ท้ังนีผู้เขารวมชมคอนเสริตครัง้นี้
ทีจ่ดัขึน้เปนเวลา ๒ วนั จะตองเขารบัการตรวจเชือ้ COVID-19 
กอนเขารวมในงาน และจะตองทาํการตรวจหาเชือ้อกีครัง้หลงัจบ
คอนเสิรตแลว โดยทุกคนตองใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การติดตอแกหนวยงานสาธารณสุขของภาครัฐ เพื่อสามารถ
ตามโรคไดหากพบวามีผูใดติดเชื้อ สําหรับวงศิลปนจะทําการ
แสดงภายในเต็นท ที่ทางเขาออก ผูชมจะตองสแกนคิวอารโคด
และผลตรวจ COVID-19 ดวย  

 ขาวสดุทาย “Phuket Tourism Sandbox” หรอื “ภเูกต็
โมเดล” โครงการภายใตแนวคดิเปดรับนกัทองเทีย่วตางประเทศ
ที่ไดรับวัคซีนครบตามจํานวน เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
“ไขมกุแหงอันดามนั” ได โดยไมตองผานการกกัตวั ซึง่ตองเตรยีมการ
ใหประชาชนชาวภูเก็ตไดรับวัคซีนไมนอยกวารอยละ ๗๐ 
ของประชากรท่ีมีอยูจริงและประชากรแฝงกอนเริ่มโครงการ 
ทั้ งนี้กําหนดเริ่มโครงการในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ซึง่นกัทองเทีย่วทีไ่ดรบัวคัซนีครบแลว สามารถทองเทีย่วในพืน้ที่
ทีก่าํหนดไดโดยไมตองกักตวัอยางนอย ๗ วนั กอนออกเดนิทาง
ไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ในประเทศไทย สาํหรับอกี ๕ พืน้ท่ี ไดแก กระบี,่ 
พังงา, สมุย, ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม ในชวงเวลาเดียวกัน
กม็แีผนจะเปดรบันกัทองเทีย่วชาวตางชาตทิีไ่ดรบัวคัซนีครบแลว 
แตตองกักตัวอยู ในโรงแรม ๗ วันและอยู ในพื้นที่ที่กําหนด 
กอนออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย (ขอมูล
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณการระบาดของโรค
COVID-19 ในประเทศไทย) 
 ถงึแมจะมขีาวดเีก่ียวกบัการพฒันาวคัซนีและการผอนคลาย
มาตรการลอ็คดาวนของบางประเทศ แตการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 กย็งัรนุแรงอยูท่ัวโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีแพร
กระจายอยางรวดเรว็และเปนวงกวางมากกวาเดมิ ทุกคนจงึควร
ระมดัระวงัและปฏิบตัติามมาตรการทีภ่าครฐักาํหนด ตรวจสอบ
ขอมูลขอเท็จจริงกอนเชื่อขาวที่มีการแชรตอ ๆ กันมา จะได
ปลอดภัยทัง้จากโรค COVID-19 และมิจฉาชพีครับ



          วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ต.ณรงคศักดิ์   พิชิตชโลธร รอง ผบ.อย.
เปนประธานในพิธีอําลาการปฏิบัติราชการทหารกองประจําการ
รุนป ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ ณ อย.

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ จัดกิจกรรมวันตนไม
ประจําปของชาติ ๖๔ เมื่อวันท่ี ๕ พ.ค.๖๔ ณ บริเวณ
โรงพลังงานไฟฟาชีวมวล บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.อนุวัฒน  เพ็ชรพงศ จก.สอ.ทอ.ในฐานะ
ประธานอนกุรรมการแผนกอสีปอรต ทอ.มอบรางวลัการแขงขนั
กีฬาอีสปอรต “ประทวนคัพ” ประจําป ๖๔ ซึ่งเปนการจัด
การแขงขันแบบออนไลน เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๔ ณ หองรับรอง 
ผบช.สอ.ทอ.

พล.อ.อ.ปราโมทย  ศริธิรรมกุล ผช.ผบ.ทอ.เปนประธาน
ในพธิรัีบมอบเงนิสนบัสนนุ จากบรษิทั อตุสาหกรรมการบนิ จาํกดั
และสหกรณออมทรัพย บก.ทอ.จํากัด และสงมอบใหแก
พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา พอ.เพื่อนําไปมอบให มูลนิธิ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เม่ือวันท่ี ๕ พ.ค.๖๔ ณ หองรับรอง
พิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.และคณะ 
มอบนํ้าดื่ม กระดาษทิชชู ชุดอุปกรณปองกันความปลอดภัย 
Face Mask และเจลแอลกอฮอล ใหแก รพ.สนาม ทอ.
(ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ ณ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง)

เชิญติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และเรื่องราวดี ๆ ที่เปนประโยชนมากมาย  
ดวยการติดตามแฟนเพจ จิตอาสาพระราชทาน และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน โดยการสแกนคิวอารคโคด

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธาน
ในพิธีเปดการฝกอบรมเปลี่ยนแบบ-พรอมรบ เครื่องบินลําเลียง
แบบที่ ๒ ก (BT-67) รุ นที ่ ๔๐ เมื ่อวันที ่ ๓ พ.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.พานิช  โพธ์ินอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ มอบผาหม
และผาปูท่ีนอน ใหกับ รพ.สนามเพื่อใชงานสําหรับผูปวย
พักฟนรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน รพ.สนาม
พืน้ที ่จว.ปตตาน ี๒ แหง เมือ่วนัที ่๓ พ.ค.๖๔ ณ ศูนยศรทัธาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต ต.บอทอง อ.หนองจิก จว.ปตตานี

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.และคณะ มอบตูอบ
ฆาเชื้อ จํานวน ๓ ตู  ให กับ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง) 
เพื่อเปนการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ ณ รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง) 

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ รวมกับ จนท.
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎรธานี 
ผลิตน้ําดื่มสะอาดเพื่อแจกจายใหแกบุคลากรทางการแพทย
และผูปวย COVID-19 เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ ณ พัน อย.บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี
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พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ 
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ 
รวมใจบริจาคโลหติ แกวกิฤตโิลหติขาดแคลน ชวยสภากาชาดไทย” 
และใหกาํลงัใจประชาชน ขาราชการของกองทพัอากาศทีเ่ขารวม
บรจิาคโลหติในคร้ังนี ้พรอมทัง้สงมอบโลหติใหกบัสภากาชาดไทย 
จํานวน ๑๒๓,๓๐๐ มิลลิลิตร โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ 
นายแพทย ชยัเวช  นชุประยรู ผูชวยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
เปนผู แทนในการรับมอบ เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
เปนเหตุใหหนวยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
พนักงานหลายองคกรตองทํางานท่ีบาน เน่ืองจากอยูในพื้นที่
ควบคมุการแพรระบาดหรอืมกีารกกัตัว จงึทาํใหเกดิภาวะวกิฤติ
ขาดแคลนโลหิตเปนจาํนวนมาก สภากาชาดไทยไมมโีลหติสาํรอง
เพยีงพอสาํหรับจายใหกับโรงพยาบาลทัว่ประเทศกวา ๓๔๐ แหง 
ซึง่มีความตองการใชโลหติวนัละ ๖,๕๐๐ - ๗,๐๐๐ ยนูติ ปจจบุนั
ปริมาณโลหิตบริจาคท่ัวประเทศ ไดเพียงวันละ ๒,๐๐๐ ยูนิต
เทานัน้ สงผลกระทบตอการรกัษาพยาบาลประชาชนทีเ่จ็บปวย
โดยตรง กองทัพอากาศจึงไดเชิญชวนประชาชน ขาราชการ

ของกองทพัอากาศและครอบครวัทีม่สุีขภาพด ีชวยบรจิาคโลหติ
อยางเรงดวน และสงมอบใหกับสภากาชาดไทยเพื่อนําไปใช
ในการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บปวยตอไป โดยกิจกรรม
บริจาคโลหิตน้ันเริ่มขึ้นตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษตัริยาธริาช
ซึ่งการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ฯ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ
ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาด COVID-19 
ของทางราชการ ทาํใหสามารถรับบริจาคโลหิตไดไมเกนิ ๕๐ คน
ตอชัว่โมง สาํหรับการบรจิาคโลหติในครัง้นีม้ยีอดผูเขารวมบรจิาค 
๓๖๙ คน บริจาคได ๒๗๔ คน และตรวจเลือดไมผาน ๙๕ คน 
ปรมิาณโลหติทีไ่ดรบับรจิาคทัง้สิน้ ๑๒๓,๓๐๐ มลิลติร 
 สาํหรับการจดักจิกรรมบรจิาคโลหติในครัง้นี ้กองทพัอากาศ
ไดกาํหนดตามมาตรการเพือ่สรางความมัน่ใจและปลอดภยัในการ
บรจิาคโลหติ ดังนี ้
 ๑. สาํหรบัผูบรจิาคโลหติ ขอใหคดักรองตนเองกอนมาบรจิาค
โลหติ เชน หากมไีข ไอ เจ็บคอ น้ํามกูไหล จมกูไมไดกลิน่ ลิน้ไมรบัรส
ตาแดง มผีืน่ขึน้ เดนิทางไปยงัสถานบนัเทงิ ตลาด สถานทีแ่ออดั 
พื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกลชิดกับผูปวย/ผูไดรับ
การวนิจิฉยัวาตดิเชือ้ COVID-19 ตองงดบรจิาคโลหติอยางนอย ๑๔ วนั

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในโครงการ “กองทัพอากาศ รวมใจบริจาคโลหิต 
แกวิกฤติโลหิตขาดแคลน ชวยสภากาชาดไทย”

 ๒. สาํหรบัผูทีไ่ดรบัการฉดีวคัซนีปองกนั COVID-19 สามารถ
บรจิาคโลหติได ดงันี ้
  - กรณฉีีดวคัซนี Sinovac เวน ๑ สปัดาห บรจิาคโลหติได
 - กรณฉีดีวัคซนี Astrazeneca และ Johnson & Johnson 
เวน ๔ สปัดาห บรจิาคโลหติได 
  - หากมีอาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอใหรอหลัง
หายดีแลว เวน ๑ สปัดาห บรจิาคโลหติได 
 ๓. ใหเจาหนาที่ทุกคนในพื้นที่สวมใสหนากากอนามัย
ตลอดเวลา มีแอลกอฮอลเจลลางมือทุกจุดสัมผัส สถานท่ี
และอุปกรณสะอาดปลอดเชื้อ จัดใหมีการเวนระยะหางทุกจุด
ของกระบวนการบรจิาคโลหิต 
 ทัง้นีก้องทพัอากาศจะใชขดีความสามารถทัง้ดานกาํลงัพล 
และยทุโธปกรณตาง ๆ  สนบัสนนุนโยบายของรฐับาล และพรอม
ใหความรวมมือกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อชวยบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกพี่นองประชาชน โดยมุงหวังใหพี่นอง
ประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ 
และปลอดภยัจากเชือ้ไวรัส COVID-19
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พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พรอมดวย ผศ.ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ 
นายกสมาคมแมบาน ทอ.ตรวจเยี่ยมหนวยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  โดยมี นายแพทยปรีชา  เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พรอมดวย 
พล.อ.ท.ธนวติต สกลุแสงประภา จก.พอ.ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๓๐ เม.ย.๖๔ ณ สนามกฬีา
ธปูะเตมยี ทอ.

ขณะนี ้เลอืดกรุป A และ O ในคลงัของธนาคารเลอืด รพ.ภมูพิลอดลุยเดช พอ.อยูในภาวะ
วิกฤติ เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหเลือดไมพอจาย จํานวนผูบริจาคลดลง
รอยละ ๕๐ หนวยเคลือ่นท่ียกเลกิการจดับริจาคโลหติในหลายหนวย 
 ขอเชญิชวนผูมสุีขภาพแขง็แรงรวมบริจาคโลหติ ฝาวกิฤต ิCOVID-19 ไปดวยกนั

เช็คสักนิด กอนมาบริจาคโปรดประเมินความเส่ียงการแพรเชื้อไวรัส COVID-19  
หากเขาเกณฑขอใดขอหนึง่ ใหงดบรจิาคโลหติ ดงันี้

๑. มไีข ไอ เจบ็คอ นํา้มกูไหล เหนือ่ยหอบ จมูกไมไดกลิน่ ลิน้ไมรบัรส
๒. เดนิทางกลบัมาจากตางประเทศ ภายใน ๔ สปัดาห
๓. ทาํงาน ในสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งตดิเชือ้ ภายใน ๔ สปัดาห
๔. ไปยงัสถานบนัเทงิ หรอืสถานท่ีแออดั ภายใน ๔ สปัดาห
๕. สมัผสัใกลชดิกบัผูปวยตดิเช้ือ COVID-19 ภายใน ๔ สปัดาห
๖. เพ่ิงหายจากไขไวรสั COVID-19 ภายใน ๔ สปัดาห
ตดิตอบรจิาคโลหติในหนวย ไดท่ี 

 - กองบริการโลหิต อาคารศูนยมะเร็ง ชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปดทําการ 
วนัจนัทร - วนัศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปดรบับตัรเวลา ๑๕.๓๐ น. (ไมหยดุพกักลางวนั)
 - หยุดวนัเสาร - วนัอาทติย และวันหยดุนกัขัตฤกษ 
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืตองการบรจิาคโลหิตเปนหมูคณะ ตดิตอ ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๘

“เลอืดไม�เพยีงพอ บรจิาคด�วน”

 ผศ.ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบาน ทอ.มอบหนากากอนามัย 
พรอมดวยเวชภัณฑยาใหกับ พอ.เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในชวงสถานการณ COVID-19
โดยมี พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนผูแทนรับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ 
ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย ทอ.

 
 - ผูบริจาคโลหิตตองตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
ตามความเปนจรงิ หากไมแนใจควรงดการบริจาคโลหติชัว่คราว เพ่ือเวนระยะเวลาการพบเชือ้ 
๔ สปัดาห

- ใสหนากากอนามยัทกุครัง้ทีเ่ดินทางมาบริจาคโลหติ

 **ขอความรวมมือ**
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 พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จาก คุณอรุณี  ภูสกุล เจาของรานไกทอง ออริจินัล, สมาคมแมบานทหารอากาศ, 
ชุมนุมนายเรืออากาศ รุนที่ ๓๖ และเปนผูแทนคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๗ มอบเงินสนับสนุน ใหแกผูแทนกรมแพทยทหารอากาศ เพื่อนําไปมอบใหแก 
มลูนธิโิรงพยาบาลภมิูพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ และโรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ (ดอนเมอืง) เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หองรบัรองพเิศษ ๑ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 ในโอกาสนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนแกกองทัพอากาศ พรอมทั้งใบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะผูมีจิตกุศล  พรอมทั้งกลาวขอบคุณ
ที่ไดมอบเงินเพื่อใชในการจัดหาอุปกรณทางการแพทย สําหรับบริหารจัดการในการตอสู  COVID-19  ซึ่งถือเปนประโยชนอยางยิ่งในการสนับสนุนใหการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให COVID-19 หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

กองทพัอากาศจดัพธิรีบัมอบเงนิสนบัสนุน มูลนิธโิรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) 
กรมแพทยท์หารอากาศ และโรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ (ดอนเมือง)
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กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ 
ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”
กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ร่วมใจบริจาคโลหิต ร่วมใจบริจาคโลหิต 

ประมวลภาพ

เมื่อวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารรณภากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมินทกษตัรยิาธริาช 
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