
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนท่ี พร้อมอุปกรณ์
ป้องกันส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อน าไปใช้ในการ    
ดูแลรักษา COVID-19 เกณฑ์สีเหลืองและสีแดง เม่ือวันที ่๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 
 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 
กองทัพอากาศ รับมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนท่ีพร้อมอุปกรณ์ป้องกันส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้่วย COVID-19 

 
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

กองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันส าหรับบุคลากรทางการแพทย์         
จาก ดร.วิภารัตน ์ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านกังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
เพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษา COVID-19 เกณฑ์สีเหลืองและสีแดง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ส าหรับห้อง ICU ความดันลบดังกล่าว จะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหลักการท างาน ที่มีการปรับแรงดันภายในห้องให้ต่ ากว่าภายนอก เพื่อไม่ให้อากาศ
ภายในห้องที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่แพร่กระจายออกไป ซึ่งห้องความดันลบจะบ าบัดอากาศจนปราศจากเชื้อก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก และสามารถกักกันเชื้อโรคให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุมได้ ท าให้พื้นที่ในโรงพยาบาลมีความปลอดเชื้อ พร้อมกันนี้ยังได้
มอบอุปกรณ์ป้องกันส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก ่นวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพร้อมชุดกรอง
อากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จ านวน ๑๐ ชุด หน้ากากอนามัย N-Breeze จ านวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิด 
KN95 จ านวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มก าลังความสามารถต่อไป 

ในโอกาสนี้  ผู้ บัญชาการทหารอากาศได้มอบของที่ระลึกและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์             
ให้แก่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วย 

 

 



วันอังคารท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หน้า ๓  
กองบิน ๗ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

    
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง จัดพิธีมอบ

รางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก เฉลิมพล      
ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย 

การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี   
เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับก าลังพลทหาร -ต ารวจ ที่ได้น้อมน าพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

ส าหรับผลการประกวดผลงานในปีนี้ มีหน่วยและก าลังพลที่ได้รับรางวัล จ านวน ๑๐ รางวัล แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท  
ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหาร  โดย กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ได้แก ่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ ส านักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดน่าน และรางวัล
รองชนะเลิศ ได้แก ่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕ ส านักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดหนองคาย 
ประเภทหน่วยงานต้นแบบที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกองทัพบก หน่วยที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ได้แก ่กองพันซ่อมบ ารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มณฑล
ทหารบกที่ ๒๑๐ จังหวัดนครพนม 

ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยกองทัพเรือ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
หมู่บ้านคลองบอน ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก ่หมู่บ้านสองห้อง ต าบล
แหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  

ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปด าเนินชีวิต  โดยกองทัพอากาศ   
ก าลังพลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก นราวิชญ์ เพ็งแก้ว สังกัด กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี             
และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก ่พันจ่าอากาศเอก พฤทธิ ์ประทุมมาศ สังกัด กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๓๔ จังหวัดพัทลุง และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่  

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ได้น าพันจ่าอากาศเอก นราวิชญ์ เพ็งแก้ว 
ข้าราชการสังกัดกองบิน ๗ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ๒ ครอบครัวข้าราชการที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปด าเนินชีวิต เข้ารับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

การประกวดผลงานฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้ก าลังพลทหาร-ต ารวจ ได้น้อมน าพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติแล้วยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัล            
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมเป็นต้นแบบในการน าองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ภาคประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มี   
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ร่วมสนับสนุน รับซื้อล าไยจากเกษตรกรผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่  

                                           
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีนโยบายร่วมสนับสนุนรับซื้อล าไยจากเกษตรกร          

ผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งยังเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกล าไย ตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน ๒๕๐ กิโลกรัม น ามาแจกจ่ายให้กับ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจ าการ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของก าลังพล ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19      
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  

โครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัย COVID-19 

         
นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมใจท าความดีด้วยการ

บริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19 ในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัย COVID-19 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผู้บังคับบัญชา และบุคลากร
กองบิน ๖ ทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ 

ร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ป B และ กรุ๊ป O ให้กับผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ 

                          
กองบิน ๔๖  น าทหารกองประจ าการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ป B และ กรุ๊ป O                

ให้กับคุณแม่พจมาน สุขะพิบูลย์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดหัวใจ เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนเลือดจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  
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