
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย รองเสนาธิการทหารอากาศ ผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ  

รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจําป ๒๕๖๔ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

ซึ่งเปนรางวัลเพ่ือสงเสริมการยกระดบัการใหบริการภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมี 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผานระบบ

ออนไลน และมี พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการ

กองทัพอากาศ รวมรับรางวัลดวย ในปนี้กองทัพอากาศมีผลงานที่ไดรับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี 

จํานวน ๒ รางวัล ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “โปรแกรมเฝาตรวจและพิสูจนฝาย    

เพื่อการปองกันภัยทางอากาศของประเทศไทย” ของ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ               

และประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองตอสถานการณโควิด ๑๙ จากผลงาน“หุนยนตเพื่อการพยาบาล   

ผูปวย COVID - 19 (RTAF Nursing Bot_นองถาดหลุม)” ของ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

"นองเนื้อนวล" แหงวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
" นองเนื้อนวล " คือชื่อของเครื่องเขยายา อัตโนมัติ ซึ่งเปนผลงานลาสุด ของกรมสรรพาวุธ  

ทหารอากาศ ท่ีสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย ตามโครงการของ  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ     

กรมแพทยทหารอากาศ ที่มาของโครงการนี้เกิดจากนอง  ๆนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปที่ ๓      

ทําการฝกงานในหอผูปวยใน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ และสังเกตเห็นวา พี่  ๆพยาบาล ที่ดูแล

ผูปวยนั้น ตองใชเวลานาน ในการเตรียมยาบางชนิด ท่ีละลายยาก อาทิ ยา Taxocin เปนตน  

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จึงนําขอสังเกตนี้ มาปรึกษากับ นาวาอากาศเอกหญิง   

ผศ. วัลลภา อันดารา และคณาจารย หัวหนาภาคฯ ที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดแนวความคิดในการ

สรางเครื่องกลอัตโนมัติ เพ่ือแบงเบาภาระบุคลากรทางการแพทย จึงไดริเริ่มโครงการวิจัยและ

พัฒนา การเพ่ิมประสิทธิภาพ การเตรียมยา Tacocin ดวยเครื่องเขยายาตนแบบตามแนวดิ่ง 

จากการตรวจสอบขอมูลตางๆ ภายในกองทัพอากาศ พบวา กรมสรรพาวุธทหารอากาศนั้น มีกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ                

ในการประดิษฐคิดคน มีความพรอมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือสนับสนุนภารกิจตางๆ ของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง                

การมีประสบการณ ในการสรางนวัตกรรมตางๆ เพ่ือสังคมในหวงเวลาที่ผานมา วิทยาลัยพยาบาลฯ  จึงไดรวมกับ กรมสรรพาวุธทหาร

อากาศ ซึ่งเปนหนวยที่ปรึกษาโครงการฯ และ มี พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา เปนผูประสานงาน รวมประชุมหารือ เพื่อพิจารณา     

ความเปนไปได ความเปนจริง และขีดความสามารถที่จะกระทําได 

จากนั้น พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไดสั่งการใหหนวยขึ้นตรง ศึกษา พิจารณารูปแบบ รวบรวม

ขอมูลของคุณลักษณะเฉพาะท่ีตองการทั้งหมดจากวิทยาลัยพยาบาลฯ เมื่อมีความพรอม จึงวางแผนการสรางเครื่องเขยายาตนแบบ     

โดยใชโปรแกรมที่ทันสมัยในการออกแบบ ตอมา ผลการออกแบบไดกําหนดชิ้นสวนตางๆ ในการสราง ฯ กวา ๑๘๐ ชิ้นงาน ภายหลังการ

ออกแบบเรียบรอยแลว จึงดําเนินการแบงงานสรางเครื่องเขยายา  โดยแยกการดําเนินการเปน ๓ สวน ดําเนินการในเวลาเดียวกัน        

คือ สวนงานโครงสราง สวนงานเครื่องกล และสวนงานระบบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใชเวลาเพียง ๑ เดือนเศษ "นองเนื้อนวล"        

ลูกสาวคนสวย ของวทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จึงถูกสรางขึ้นอยางสําเร็จลุลวง  

"นองเนื้อนวล " เปนเครื่องเขยายาอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเขยายาตางๆ ท่ีละลายยาก เพ่ือลดเวลา และภาระงานของ

บุคลากรทางการแพทย เครื่องนี้ เขยาขวดยาตามแนวดิ่งไดครั้งละ 3 ขวด ชองใสขวดยา สามารถปรับตามขนาดของขวดยาไดตามตองการ 

ในการเขยาขวดยานั้น จะใชกําลังจากชุดมอเตอรไฟฟา ประกอบชุดกลไก ทําใหการเขยายาเปนการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง จะทําใหการ

เขยายาไดผลมากที่สุด ผูใชงานยังสามารถตั้งเวลาและความเร็ว(ความแรง) ในการเขยาได นอกจากนี้ นองเนื้อนวล ยังมีความทันสมัยและ 

มีความ "สมสมัย " โดยติดตั้งระบบ IoT หรือ Internet of Things ผูใช สามารถหลีกเลี่ยง และลดการสัมผัสตัวเครื่องเพ่ือสุขอนามัย      

แตยังสามารถควบคุม และสั่งการ การเขยายาไดจากแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถืออีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ดวยความเปนนวัตกรรม ในการใชงานนั้น จําเปนตองมีความปลอดภัยตอผูใชงานสูงสุดนองเนื้อนวล ไดติดตั้งระบบ         

ความปลอดภัยทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน ฝาปดอะคริลิคใส ระบบระบายความรอน รวมทั้งระบบตัดวงจรไฟฟาอัตโนมัติ หากระบบตรวจจับ

ไดวาเกิดอุณหภูมิที่สูงเกินกําหนดจากการทํางาน หรือการลัดวงจรใดๆ เครื่องฯ จะหยุดการทํางานทันที ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของ

ผูใชงานเปนสําคัญ 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ไดทําการมอบ "นองเนื้อนวล" แก วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ นําไปทดลองใช

งานจริง เพ่ือทดสอบตามวัตถุประสงคของโครงการฯ และจะนําขอขัดของตางๆ  มาปรับปรุง ตอยอดการพัฒนา เพ่ือใหเครื่องเขยายา

อัตโนมัติ ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ฯ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ รวมกันสรางสรรคนั้น มีความสมบูรณสูงสุด  และหวังวา    

จากนี้ไป เครื่องเขยายาอัตโนมัตินี้ จะเปนสิ่งประดิษฐที่มีประโยชน เปนนวัตกรรมที่มีคายิ่ง สามารถใขงานไดจริง สามารถชวยบุคลากร  

ทางการแพทย  ผูอุทิศตัวอยางไมรูเหน็ดเหน็ดรูเหนื่อย เพ่ือลดภาระในการดูแลผูปวย เปนการสรางความดีงาม ที่งดงามแกสังคมไทย            

ใหสมกับชื่อที่สวยงาม ตามนามของ "นองเนื้อนวล" นี้ ตลอดไป 



วันจันทรที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔                                                               หนา ๓  

เย่ียมชมกิจการ กองบนิ ๒ 

 
พลอากาศตรี ไพฑูรย  ไลเลิศ เจากรมสารบรรณทหารอากาศ พรอมคณะ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒ เพ่ือเขาชม 

เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๓ (H135) ของฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ ในโอกาสท่ีขึ้นทะเบียนประจําการใหม เพื่อประโยชนในการ

บันทึกประวัติของพิพิธภัณฑกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

พิธมีอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศทางดานบัญช ี 

 
พลอากาศตรี สรวิชญ สุรกุล เจากรมการเงินทหารอากาศ เปนประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณ            

รางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศทางดานบัญชี “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ประจํางบประมาณป ๖๔”     

โดยคณะกรรมการไดพิจารณาตัดสิน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหแก แผนกการเงิน กองบิน ๗ และแผนกการเงิน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  ณ กรมการเงินทหารอากาศ 

กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคดัเลอืกกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ  

หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบตัิภารกิจเฉพาะท่ีสําคัญและเรงดวน 
กองทัพอากาศเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจเฉพาะที่สําคัญและเรงดวน จํานวน ๕๗ อัตรา แบงเปน 

๑. นายทหารประทวนเลื่อนเปนสัญญาบัตร รวม ๑๕ อัตรา (ปริญญาโท ๑ อัตรา และ ปริญญาตรี ๑๔ อัตรา)      

โดยมคีุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด 

๒. พนักงานราชการทั่วไป สังกัดหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เปนนายทหารประทวน จํานวน ๔๒ อัตรา 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๐ อัตรา และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๒ อัตรา)      

โดยมีคุณวุฒิและสาขาวิชาตามที่กําหนด  สมัครสอบทางอินเทอรเน็ตเทานั้น ทางเว็บไซต www.rtaf-recruit.com ตั้งแตบัดนี้ 

ถึงวันศกุรที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองบิน ๑ รวมสํารวจติดตามสถานการณน้ําในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน ใหกับสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ในภารกิจบินสํารวจติดตามสถานการณน้ํา  

ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย อีกทั้งชวยเหลือประชาชน อันเนื่องมาจาก

อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “โกนเซิน” ทําใหมีฝนตก เปนจํานวนมาก ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิม

สูงขึ้น สงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่เสนทางน้ํา  โดย นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการ

กองบิน ๑ ในฐานะผูอํานวยการศนูยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ และหนวยบิน ๒๐๓๑ ทําการบินสํารวจในภารกิจดังกลาว 

พรอมทั้งนําภาพถายทางอากาศใหหนวยเก่ียวของ ไปใชเพื่อประเมินสถานการณและวางแผนชวยเหลือประชาชนตอไป     

เมื่อวันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๔๖ ติดตามสถานการณอุทกภัยพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

   
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย    

กองบิน ๔๖ มอบหมายใหศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกสํารวจพ้ืนที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือติดตาม
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