
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว       

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ  นายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ  ภริยา  

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และครอบครัวทหารอากาศ

รวมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในงานประเพณีลอยกระทงของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔      

เม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือง (ชาวฟา)   

  

  

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

ขอเชิญรวมกิจกรรม “ทัพฟฟา รวมใจภักดิ์ รักษสามัคค”ี 

เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวนัคลายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในวันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๘๓๐ – ๑๐๐๐ 

ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทยทหารอากาศ  

กองทัพอากาศ สนบัสนุนเครื่องบิน C-130 นําสงอุปกรณทางการแพทย 

และสงกลับผูปวยทางอากาศจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 

   
กองทัพอากาศนําสงอุปกรณทางการแพทยโดยเครื่องบิน C-130 ใหกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน     

ภาค ๔  สวนหนา โดยมี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจปตตานี เปนผูแทน รับมอบใหหนวยขึ้นตรง 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ สวนหนา และรับสงผูปวยทางอากาศ จากสถานการณความไมสงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใตที่ไดรับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุมผูกอการรายในพื้นท่ี เพื่อสงตอใหกับ โรงพยาบาลพระมงกุฏ ฯ      

ทําการรักษาตอไป เมื่อวันที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบอทอง จังหวัดปตตานี 

กองทัพอากาศสงเฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๑๑ สังกัดหนวยบิน ๒๐๓๗ เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน 

   

กองทัพอากาศ โดย กองบิน ๗ ไดรับการประสานขอความอนุเคราะหดวนจาก นายแพทยณัฐพงศ กนกกวินวงศ 

นายแพทยชํานาญการ ผูอํานวยการศูนยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสุราษฎรธานี (Stroke center of Suratthani 

hospital) เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน สําหรับเคลื่อนยายผูปวยชายไทย อายุ ๘๓ ป ซึ่งปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

เฉียบพลัน (Acute ischemic stroke fast track)  เพ่ือเขารับการสลายลิ่มเลือดอุดตัน โดยวิธีการใสสายสวนทางหลอด 

เลือดดํา (Mechanical thrombectomy) เพ่ือนําสงผูปวยเขารับการรักษาตอเนื่องโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ 

(Neurointerventionist) ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร อยางทันทวงที เนื่องจากมีผูปวยพรอมกัน ๒ ราย ซึ่งทาง

โรงพยาบาลสุราษฎรธานีมีรถพยาบาลฉุกเฉินในการเคลื่อนยายผูปวยเพียงคันเดียวท่ีมีความสามารถในการสลายลิ่มเลือด     

ซึ่งตองสงผูปวยอีกรายไปโรงพยาบาลตรัง 

         ในการนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ สนับสนุนเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๑ (EC-725) 

สังกัดหนวยบิน ๒๐๓๗ พรอมดวยแพทยดานเวชศาสตรการบิน และเจาหนาที่ของกองบิน ๗ ปฏิบัติงานรวมกับทีมแพทย - 

พยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎรธานี ในการลําเลียงผูปวยทางอากาศ  สําหรับเคลื่อนยายผูปวยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 

เสนทางบิน กองบิน ๗ -โรงพยาบาลสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔        

ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธาน ี



วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                          หนา ๓  

การประชุมชี้แจงการนําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ  
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 

  

พลอากาศเอก พันธภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เปนประธานการประชุมชี้แจงการนําเขาขอมูลในระบบ

ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 

Country Reform : eMENSCR) โดยมี พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการ

กองทัพอากาศ รับผิดชอบการติดตามและรายงานผลการดําเนินการในระบบ eMENSCR ของกองทัพอากาศ พรอมหนวย

รับผิดชอบโครงการ/แผนงานในระบบ eMENSCR รวมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการนําเขาขอมูลในระบบ 

eMENSCR ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เมื่อวันที่   

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมฝายเสนาธิการกองทัพอากาศ ๒ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๓ 

   

พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ

อากาศโยธิน เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้ งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ณ กองบิน ๓             

โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร  ผูบังคับการกองบิน ๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔            

ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  

พิธีเปดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุนท่ี ๑๑๕ 

   
 พลอากาศโท ทวีพงษ ปาจรีย เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล    

รุนที่  ๑๑๕ โดยมีผู เขารับการศึกษาเปนทหารกองประจําการ จากหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่มีสถานพยาบาล           

ตั้งอยู จํานวน ๑๐๖ คน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการแพทย 

กองวิทยาการ กรมแพทยทหารอากาศ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ตรวจการปฏิบตัิราชการ ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

  
พลอากาศตรี อนันตชัย ทองเจริญ เจากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ กรมสวัสดิการ   

ทหารอากาศ  ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

บรรยายพิเศษในหัวขอ  “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการปฏิบตัิราชการ” 

   
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน บรรยายพิเศษในหัวขอ  “ประสบการณในการทํางานและ

แนวทางในการปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปท่ี ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔              

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร กองการศกึษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นา ๕๖” 

 
นาวาอากาศเอก รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ         

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมคณะ เยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นา ๕๖”  เพื่อเปนการบูรณการรวมกันกับ

สวนราชการในทองถิ่น เปนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม          

ใหเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลเปนรูปธรรม และสรางความมั่นคงในชีวิตของกําลังพล กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ “โคก หนอง นา ๕๖” กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 
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