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เพ่�อคุุณภ�พชีว้ิตแลิ่ะอ�สำ�ก�ช�ด

 สวััสดีีทุุกทุ่านครัับ พบกัับอาสาสารฉบับเดืือนเมษายนถึึง 
กัันยายน 2563 เนื�องจากัเกิัดืวิักฤตการัณ์์ โควิัดี 2019 ทำำาให้้ต้้อง 
งดืกิัจกัรรมของอาสากัาชาดืไปห้ลายเดืือน แต้่ต้อนน้�อาสาสาร 
ได้ืกัลับมานำาเสนอข่าวสารท้ำ�น่าสนใจเห้มือนเช่นเคย 
 เรัิ�มต้นดี้วัยพิิธีีถวัายพิรัะพิรัพิรัะบาทุสมเดี็จพิรัะเจ้าอย่่หััวั 
รััชกาลทีุ� 10 เน่�องในวัันเฉลิมพิรัะชนมพิรัรัษา
 ต้่อดื้วย สมเดี็จพิรัะเจ้าล่กเธีอ เจ้าฟ้้าพิัชรักิติยาภา 
นเรันทุิรัาเทุพิยวัดีี กรัมหัลวังรัาชสารัิณ์ีสิรัพิัชรั มหัาวััชรัรัาชธีิดีา 
เสดี็จแทุนพิรัะองค์ พิรัะเจ้าวัรัวังศ์์เธีอ พิรัะองค์เจ้าโสมสวัลี 
กรัมหัม่�นสุทุธีนารีันาถ เสด็ีจในงาน “วัันคล้ายวัันสถาปนาสำานักงาน
อาสากาชาดี 80 ปี” และกิจกรัรัม "คารัาวัานอาสากาชาดีเยี�ยม 
ผู้่้ป่วัยทุี�บ้าน" รัวัมทุั�งการัจัดีงานเน่�องในวัันคล้ายวัันสถาปนา 
สำานักงานอาสากาชาดีพิิธีีทุำาบุญเลี�ยงพิรัะ การัออกซุุ้้มร้ัานอาหัารั 
ณ์ ห้ัองปรัะชุมชั�น 4 สำานักงานอาสากาชาดี 
 ภารักิจด้ีานการัแพิทุย์และสุขภาพิอนามัย ได้ืแก่ั กิจกรัรัม
การัเยี�ยมผู้่้ป่วัยต่อเน่�องทีุ�บ้านและการัเยี�ยมอาสากาชาดีอาวุัโส
 ด้ีานการับริัหัารัจัดีการัอาสาสมัครั ได้ืแก่ั โครังการัสัมมนา 
Strategic Volunteer Alignment  รัะบบอาสาสมัครัสภากาชาดีไทุย  
ครัั�งทีุ� 1 วัันทีุ� 22-23 สิงหัาคม 2563 ณ์ โรังแรัมสวันสามพิรัาน 
จังหัวััดีนครัปฐม กิจกรัรัมการัอบรัมอาสากาชาดีหัลักส่ตรัต่างๆ 
เพ่ิ�อพัิฒนาศั์กยภาพิอาสากาชาดี การัอบรัมอาสากาชาดี Volunteer 
Happy Team รุ่ันทีุ� 1 ถึงรุ่ันทีุ� 6
 กิจกรัรัมออกหัน่วัยเชิงรัุกของอาสากาชาดี ตามภารักิจ 
ด้ีานการับริัการัโลหิัต ดีวังตา อวััยวัะ กิจกรัรัมการัตัดีเย็บหัน้ากาก
อนามัยแบบผู้้า เพ่ิ�อให้ัเข้ากับวิักฤตการัณ์์โควิัดี 2019 และ การัปรัะชุม
ติดีตามงานอาสากาชาดีรุ่ันต่างๆ รัวัมทัุ�งกิจกรัรัมในโครังการัอาสา 
รัักษ์สุขภาพิรัักษ์โลก กิจกรัรัมสโมสรัอาสากาชาดี และอาสา 
กาชาดีรุ่ันต่างๆ กิจกรัรัมอาสาสมัครัสัมพัินธ์ีอาสากาชาดีรุ่ันต่างๆ 
Happy Team ฯลฯ  โปรดืติ้ดืต้ามอ่านกัันครับ 
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สารบัญ
ว้�รสำ�รสำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ดร�ย 3 เดือนั
ป่�ที� 28 ฉบำับำที� 2 ประจำ�เดือนัพฤษีภ�คุม - กันัย�ยนั 2563

Achievement ห้มายถึึง ความม่่งมั�นในกัารทำำางานเพื�อให้้ประสบความสำาเร็จ และสัมฤทำธิิ์�
ผลต้ามวัต้ถ่ึประสงค์และเป้าห้มายท้ำ�กัำาห้นดืไว้

Responsiveness ห้มายถึึง กัารให้้บริกัารท้ำ�ดืำาเนินกัารได้ืภายในระยะเวลา ท้ำ�กัำาห้นดื 
สร้างความเชื�อมั�นและต้อบสนองความคาดืห้วังของผ้้รับบริกัาร และผ้้ม้ส่วนได้ื ส่วนเส้ย

Service Mind ห้มายถึึง ม้หั้วใจบริกัารและจิต้อาสาอย่างแท้ำจริง ม้ความตั้�งใจท้ำ�จะให้้บริกัาร 
ท้ำ�ด้ืท้ำ�ส่ดืแก่ัผ้้รับบริกัาร ห้รือผ้้เก้ั�ยวข้องอื�นๆ

Accountability ห้มายถึึง ม้ความรับผิดืชอบต่้องานท้ำ�ได้ืรับมอบห้มาย ม้กัระบวนกัาร 
ทำำางานท้ำ�เปิดืเผยต้รงไปต้รงมา โปร่งใส และสามารถึต้รวจสอบได้ื
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 ปัจจ่บันองค์กัรต้่างๆ ต้้องปรับตั้วให้้สามารถึรับกัับความเปล้�ยนแปลงท้ำ�เกิัดืขึ�น ทัำ�งปัจจัยจากัภายนอกัและภายในองค์กัรเอง สำานักังาน 

อาสากัาชาดืจึงจำาเป็น ต้้องปรับปร่งกัารบริห้ารงานเพื�อให้้สามารถึปฏิิบัติ้ภารกิัจห้ลักัท้ำ�ได้ืรับมอบห้มายจากั สภากัาชาดืไทำย ในกัารพัฒนาค่ณภาพช้วิต้ 

ผ้้ส้งอาย่ เด็ืกั เยาวชน และผ้้ด้ือยโอกัาส รวมทัำ�งงานประจำาอื�นๆ อย่างไรก็ัต้าม กัารสร้างค่านิยมดัืงกัล่าวข้างต้้น ไม่สามารถึทำำาให้้เกิัดืขึ�นได้ืในทัำนท้ำ 

กัารเปล้�ยนแปลงจะดืำาเนินกัารอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดืยให้ผ้้้เก้ั�ยวข้องท่ำกัคนม้ส่วนร่วมในกัารปรับปร่งเพื�อให้้ม้กัารพัฒนาสำานักังานอาสากัาชาดื 

ไปในทิำศทำางท้ำ�กัำาห้นดื เช่น กัารจัดืกัล่่มอาสากัาชาดื เพื�อปฏิิบัติ้กิัจกัรรมในร้ปแบบ Happy Team โดืยเน้นกัารทำำางานอย่างเป็นมิต้ร ม้จิต้ห้รรษา 

และเป็นท้ำ�พึ�งพาได้ื ม้กัารวัดืผลความพึงพอใจ ม้กัารปรับปร่งแก้ัไขเพื�อเพิ�มค่ณภาพของกัารปฏิิบัติ้งานให้้ได้ืมาต้รฐานและสัมฤทำธิิ์�ผลต้ามเป้าห้มาย

A-R-S-A (อ่านวั่า "อาสา") เป็นคำาทุี�กำาหันดีขึ�น เป็นค่านิยม (Core Value) ในการัทุำางานของสำานักงานอาสากาชาดี ซุ้ึ�งปรัะกอบดี้วัย 



กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

2 พฤษภาคม ~ กัันยายน 63

วัันทีุ� 1 สิงหัาคม 2563 สมเด็ีจพิรัะเจ้าล่กเธีอ เจ้าฟ้้าพัิชรักิติยาภา นเรันทิุรัาเทุพิยวัดีี กรัมหัลวัง 
รัาชสารัิณ์ีสิรัพิัชรั มหัาวััชรัรัาชธีิดีา เสดี็จแทุนพิรัะองค์ พิรัะเจ้าวัรัวังศ์์เธีอ พิรัะองค์เจ้าโสมสวัลี 
กรัมหัม่�นสุทุธีนารีันาถ เสด็ีจในงาน “วัันคล้ายวัันสถาปนาสำานักงานอาสากาชาดี 80 ปี” ณ์ ชั�น 12 
อาคารัภ่มิสิริัมังคลานุสรัณ์์ โรังพิยาบาลจุฬาลงกรัณ์์ สภากาชาดีไทุย

สำมเด็จพระเจ้�ลิู่กเธัอ เจ้�ฟ้้�พัชรกิติย�ภ� นัเรนัทิร�เทพยว้ดี
กรมหลิ่ว้งร�ชสำ�ริณีสำิรพัชร มห�ว้ัชรร�ชธัิด� เสำด็จแทนัพระองคุ์ พระเจ้�ว้รว้งศ์เธัอ 

พระองคุ์เจ้�โสำมสำว้ลิ่ี กรมหมื�นัสำุทธันั�รีนั�ถ เสำด็จในัง�นั 

“วัันคล้้ายวัันสถาปีนาสำานักงานอาสากาชาด 80 ปีี”



กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

3พฤษภาคม ~ กัันยายน 63

ในกัารน้� สมเดื็จพระเจ้าล้กัเธิ์อ เจ้าฟ้้า 
พัชรกิัติ้ยาภา นเรนทำิราเทำพยวด้ื กัรมห้ลวง 
ราชสาริณ้สิริพัชร มห้าวัชรราชธิ์ิดืา พระราชทำาน 
พระวโรกัาสให้้ เรือเอกั นายแพทำย์ปริญญา พลงัวชิรา 
นายกัสโมสรอาสากัาชาดื เฝ้้าถึวายเอกัสารอาสาสาร 
จากันั�น พระราชทำานเข็มท้ำ�ระลึกัแกั่นางสาวมัลลิกัา 
พิพัฒน์ว้รวัฒน์ ผ้้แทำนอาสากัาชาดื และพระราชทำาน 
ช่ดืเย้�ยมบำาร่งขวัญผ้้ป่วยแก่ันางจ่ฑามาศ อรรคเศรษฐัง 
ผ้้แทำนอาสากัาชาดื

พระเจ้าวรวงศ์เธิ์อ พระองค์เจ้าโสมสวล้ 
กัรมห้มื�นส่ทำธิ์นาร้นาถึ ม้พระเมต้ต้าแกั่พสกันิกัร 
โปรดืให้้อาสากัาชาดื นำาช่ดืเย้�ยมบำาร่งขวัญผ้้ป่วยไป
มอบให้้กัับผ้ป่้วยสามัญและพระภกิัษ่อาพาธิ์ ท้ำ�เข้ารับ
กัารรักัษาท้ำ�โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ สภากัาชาดืไทำย 
โรงพยาบาลสมเดื็จพระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา 
อ้กัทัำ�งทำห้าร ต้ำารวจ และอาสาสมัครท้ำ�บาดืเจ็บ 
จากัราชกัารสนามในโรงพยาบาลพระมงก่ัฎเกัล้า 
โรงพยาบาลต้ำารวจ และมอบให้้กัับม้ลนิธิิ์สงเคราะห์้ 
เด็ืกัของสภากัาชาดืไทำย รวมทัำ�งสิ�นจำานวน 1,900 ช่ดื 
เพื�อถึวายเป็นพระราชก่ัศลแดื่พระบาทำสมเดื็จ 
พระบรมชนกัาธิิ์เบศร มห้าภ้มิพลอด่ืลยเดืชมห้าราช 
บรมนาถึบพิต้ร และเฉลิมพระเก้ัยรติ้ เนื�องในโอกัาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดื็จพระนางเจ้าสิริกิัติ้� 
พระบรมราชิน้นาถึ พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง 
สภานายิกัาสภากัาชาดืไทำย

ต้่อมา พระราชทำานพระวโรกัาสให้้ คณะ 
บ่คคลต้่างๆ เฝ้ ้าถึวายเงินเพื�อทำรงใช้สอยต้าม 
พระอัธิ์ยาศัย จำานวน 4 ราย และถึวายเงินสมทำบท่ำน
ม้ลนิธิิ์อาสาเพื�อนพึ�ง (ภาฯ) ยามยากั สภากัาชาดืไทำย 
จำานวน 6 ราย



กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
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จากั นั� น  เสดื ็ จออกัจากัห้ ้ อ งประ ช่ม 
พร้อมทำอดืพระเนต้รนิทำรรศกัาร “สายธีารัแหั่ง 
พิรัะกรัุณ์าธีิคุณ์” และเสดื็จไปยังบริเวณพิธ้ิ์ปล่อย 
ขบวนคาราวานเย้�ยมผ้้ป่วยท้ำ�บ้าน ณ ลานดื้านห้น้า 
อาคารภ้มิสิริมังคลาน่สรณ์ โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ 
สภากัาชาดืไทำย ทำรงโบกัธิ์งปล่อยคาราวานเย้�ยมบ้าน

ในโอกัาสครบรอบ 80 ปี สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย ไดื้จัดืให้้ม้กิัจกัรรมปล่อยคาราวาน 
เย้�ยมผ้้ป่วยท้ำ�บ้าน จำานวน 10 คัน เพื�อสืบสาน 
พระปณิธิ์านแห้่งพระเจ้าวรวงศ์เธิ์อ พระองค์เจ้า 
โสมสวล้ กัรมห้มื�นส่ทำธิ์นาร้นาถึ ท้ำ�ทำรงม้ต่้อสำานักังาน 
อาสากัาชาดืมาโดืยต้ลอดื ตั้�งแต่้ปีพ่ทำธิ์ศักัราช 2537 
ทำรงพระกัร่ณารับโครงกัาร “อาสากาชาดีฟ้้�นฟ้่ 
สุขภาพิถึงบ้าน” ไว้ในพระอ่ปถัึมภ์ จนถึึงปัจจ่บัน 
นับเป็นเวลากัว่า 20 ปี ท้ำ�ทำรงงานด้ืานสังคมสงเคราะห์้ 
และสาธิ์ารณส่ขด้ืวยพระวิริยะอ่ต้สาห้ะ 



วัันทีุ� 1 สิงหัาคม 2563 สำานักงานอาสากาชาดี ได้ีจัดี 
กิจกรัรัม "คารัาวัานอาสากาชาดีเยี�ยมผู้่้ป่วัยทีุ�บ้าน" ในโอกาส 
ครับรัอบ 80 ปี สำานักงานอาสากาชาดี สภากาชาดีไทุย ได้ีจัดี 
ให้ัมีกิจกรัรัมปล่อยคารัาวัานเยี�ยมผู้่้ป่วัยทีุ�บ้าน จำานวัน 10 คัน 
เพิ่�อส่บสานพิรัะปณ์ิธีานแหั่งพิรัะเจ้าวัรัวังศ์์เธีอ พิรัะองค์เจ้า 
โสมสวัลี กรัมหัม่�นสุทุธีนารีันาถทีุ�ทุรังมีต่อสำานักงานอาสากาชาดี
มาโดียตลอดี ตั�งแต่ปีพิุทุธีศ์ักรัาช 2537 ทุรังพิรัะกรัุณ์ารัับ 
โครังการั “อาสากาชาดีฟ้้�นฟ่้สุขภาพิถึงบ้าน” ไว้ัในพิรัะอุปถัมภ์ 
จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวัลากว่ัา 20 ปี ทีุ�ทุรังงานด้ีานสังคมสงเครัาะห์ั 
และสาธีารัณ์สุขด้ีวัยพิรัะวิัริัยะอุตสาหัะ

กิจกรรม
คาราวัานอาสากาชาด
เย่�ยมผู้้้ป่ีวัยท่�บ้าน

กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

กัารปล่อยคาราวานเย้�ยมผ้้ป่วยในครั�งน้� เป็นกัารเย้�ยม 
ผ้้ป่วยท้ำ�อย้ใ่นโครงกัารอาสากัาชาดืฟ้้�นฟ้้ส่ขภาพถึึงบ้าน โดืยคาราวาน
ครั�งน้�จะออกัเย้�ยมผ้้ป่วยจำานวน 10 ราย ประกัอบไปดื้วยผ้้ป่วยโรคห้ลอดืเลือดืสมอง ผ้้ป่วยห้ลังกัารผ่าตั้ดื 
ห้ลอดืเลือดืหั้วใจเป็นต้้น โดืยกัารเย้�ยมจะทำำากัารเย้�ยมดื้วยกัันทัำ�งห้มดื 5 ครั�ง โดืยม้คณะแพทำย์ พยาบาล 
นักักัายภาพบำาบัดื อาสากัาชาดื เจ้าห้น้าท้ำ� ทำำากัารเย้�ยมติ้ดืต้ามอากัาร สังเกัต้พัฒนากัารของผ้้ป่วยให้้คำาแนะนำา 
กัับญาติ้ผ้้ด้ืแล มอบถ่ึงบำาร่งขวัญ ของท้ำ�ระลึกัและให้้กัำาลังใจ โอกัาสน้� คณะ "คารัาวัานอาสากาชาดีเยี�ยมผู้่้ป่วัย
ทีุ�บ้าน" นำาโดืย ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื  

ศ.พญ.นิจศร้ ชาญณรงค์ หั้วห้น้าศ้นย์ความเป็นเลิศทำางกัารแพทำย์ดื้านโรคห้ลอดืเลือดืสมองแบบ 
ครบวงจร นางสาวเฉลาศร้ เสง้�ยม หั้วห้น้าฝ้่ายกัารพยาบาล พร้อมดื้วย คณะอาสากัาชาดื ออกัปฏิิบัติ้กัาร 
ในคาราวาน โดืยโครงกัารเย้�ยมและฟ้้�นฟ้้ส่ขภาพผ้้ป่วยถึึงบ้าน เป็นโครงกัารท้ำ�สำานักังานอาสากัาชาดืให้้ความ
สำาคัญ และเป็นโครงกัารท้ำ�ช่วยสนับสน่นภารกิัจด้ืานกัารพัฒนาค่ณภาพช้วิต้ของสภากัาชาดืไทำย
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มอบถุงบำารุงขวััญ
ให้้กับห้น่วัยงานต่่างๆ 
เนัื�องในัโอก�สำคุรบำรอบำว้ันัคุลิ่้�ยว้ันัสำถ�ปนั�
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด คุรบำ 80 ป่ 

สืบเนื�องจากั เมื�อวันท้ำ� 1 สิงห้าคม 
2563 พระเจ้าวรวงศ์เธิ์อ พระองค์เจ้าโสมสวล้ 
กัรมห้มื�นส่ทำธิ์นาร้นาถึ ทำรงม้พระเมต้ต้า 
แก่ัพสกันกิัร โปรดืให้้ อาสากัาชาดื นำาช่ดืเย้�ยม 
บำาร่งขวัญผ้้ป่วยไปมอบให้้กัับผ้้ป่วยสามัญ และ 
พระภิกัษ่อาพาธิ์ ท้ำ� เข ้า รับกัารรักัษา ณ 
โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ สภากัาชาดืไทำย 
โร งพยาบาลสม เดื ็ จพระบรมราช เทำ ว้  
ณ ศร้ราชา  ทำห้าร ต้ำารวจ และอาสาสมัครท้ำ� 
บาดืเจ็บจากัราชกัารสนามในโรงพยาบาล 
พระมงก่ัฎเกัล้า โรงพยาบาลต้ำารวจ และ 

ม้ลนิธิิ์สงเคราะห้์เดื็กัของสภากัาชาดืไทำย 
จำานวน 1,900 ช่ดื ในโอกัาสครบรอบ 80 ปี 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย  
เพื�อน ้อมเกัล้าน ้อมกัระห้ม่อมถึวายเป ็น 
พระราชก่ัศลแดื ่  พระบาทำสมเดื ็จพระ 
บรมชนกัาธิิ์เบศร มห้าภ้มิพลอด่ืลยเดืช 
มห้าราชบรมนาถึบพิต้ร และ สมเดื ็จ 
พระนางเจ ้า สิ ริ กิั ติ้�  พระบรมราชิ น้นาถึ 
พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง สภานายิกัา 
สภากัาชาดืไทำย

กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

วัันัทำ่� 1 สำิงห�คม 2563 : คณะอาสากัาชาดืท้ำ�ปฏิิบัติ้งานต้ามพื�นท้ำ�งานต้่างๆ นำาถ่ึงบำาร่งขวัญไปมอบต้าม 
ห้อผ้้ป่วยต่้างๆ ณ โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ สภากัาชาดืไทำย เพื�อบำาร่งขวัญและกัำาลังใจแก่ัประชาชน

โดยคณะผู้้�บรึิห�รึ เจั��หนั��ทำ่� และอ�สำ�ก�ชุ�ด
นัำ�ถุุงบำ�รึุงข์วััญไปมอบให�กับผู้้�ป่วัยต�มหอผู้้�ป่วัยต่�งๆ ดังนั่� 
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กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

วัันัทำ่� 6 สำิงห�คม 2563 : นางสิริกัันยา ศิริรังษ้ รองผ้้อำานวยกัาร สำานักังานอาสากัาชาดื พร้อมดื้วย 
อาสากัาชาดื และ เจ้าห้น้าท้ำ� นำาช่ดืบำาร่งขวัญ จำานวน 100 ช่ดื มามอบให้้ม้ลนิธิิ์สงเคราะห้์เดื็กัของ 
สภากัาชาดืไทำย เนื�องในวัน คล้ายวันสถึาปนาสำานักังานอาสากัาชาดืครบ 80 ปี โดืย ม.ร.ว.จิยากัร เสสะเวช 
กัรรมกัารอำานวยกัารม้ลนิธิิ์ฯ เป็นผ้้รับมอบ

วัันัทำ่� 18 สำิงห�คม 2563 : นายกิัต้ติ้ธัิ์ช 
กัลิ�นลอย ผ้้ช่วยผ้้อำานวยกัารฯ เจ้าห้น้าท้ำ� และ
คณะอาสากัาชาดืท้ำ�ปฏิิบัติ้งานต้ามพื�นท้ำ�งาน
ต่้างๆ นำาถ่ึงบำาร่งขวัญไปมอบต้ามห้อผ้้ป่วย
ต้่างๆ ณ โรงพยาบาลพระมงก่ัฎเกัล้า เพื�อ 
บำาร่งขวัญและกัำาลังใจแกั่ประชาชน โดืยม้ 
พันเอกัวันชัย นคเรศไอศ้รย์ ผ้้แทำนผ้้อำานวยกัาร 
โรงพยาบาลพระมงก่ัฎเกัล้า เป็นผ้้รับมอบแทำน

วัันัทำ่� 20 สำิงห�คม 2563 : นายกิัต้ติ้ธิ์ัช กัลิ�นลอย 
ผ้้ช่วยผ้้อำานวยกัารฯ เจ้าห้น้าท้ำ� สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย และ คณะอาสากัาชาดื นำาถ่ึงบำาร่งขวัญ
ไปมอบให้้กัับผ้้ป่วย ต้ามห้อผ้้ป่วยต้่างๆ ดัืงน้� ณ โรง-
พยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชาเพื�อบำาร่งขวญั 
และกัำาลังใจแกั่ประชาชน โดืยม้ ผ้ ้แทำนจากัฝ้่าย 
กัารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดื็จพระบรมราชเทำว้  
ณ ศร้ราชา เป็นผ้้แทำนรับมอบถ่ึงบำาร่งขวัญ
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วันท้ำ� 6 สิงห้าคม 2563 สำานักังานอาสากัาชาดืจัดืพิธ้ิ์ 
ทำำาบ่ญในวันคล้ายวันสถึาปนาสำานักังานอาสากัาชาดื ครบ  
80 ปี ศ์าสตรัาจารัย์กิตติคุณ์ นายแพิทุย์ดีำารัง เหัรีัยญปรัะย่รั 
ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื เป็นประธิ์านในพิธ้ิ์ทำำาบ่ญ
ถึวายภัต้ต้าห้ารเพล พร้อมดื้วยคณะผ้้บริห้ารสำานักังานอาสา 
กัาชาดื นายกัสโมสรอาสากัาชาดื อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดื 
คณะอาสากัาชาดื และเจ้าห้น้าท้ำ� ร่วมพิธ้ิ์ทำำาบ่ญฯ และถึวาย 
เครื�องจต่้ปัจจัยไทำยธิ์รรมแดื่พระภิกัษ่สงฆ์์ พร้อมทัำ�งอ่ทิำศ 
ส่วนก่ัศลแดื่องค์อ่ปถัึมภ์ อด้ืต้ผ้้บริห้าร เจ้าห้น้าท้ำ� และ 
อาสากัาชาดืผ้้ท้ำ�ล ่วงลับแล้ว อ้กัทัำ�งเพื�อเป็นสิริมงคลแกั  ่
เจ้าห้น้าท้ำ�สำานักังานอาสากัาชาดื และอาสากัาชาดื อ้กัทัำ�ง 
จัดืเล้�ยงอาห้ารกัลางวันผ้้ท้ำ�มาร่วมงาน ณ ห้้องประช่มชั�น 4 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย

วัันคล้้ายวัันสถาปีนา
สำานักงานอาสากาชาด 

ทำาบุญ
กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
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กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
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ในการน้�สำำานักงานอาสำากาชาดขอขอบพระคุุณ 
คุณะอาสำากาชาดรุ�น และกลุ�มต่�างๆ 
ท้ี่�ร�วมนำาอาหารมาออกร้านในงานวันคุล้าย
วันสำถาปนาสำำานักงาน 80 ป ีดังรายนามต่�อไปน้�

•	แผนกประดิิษฐ์์ดิอกไม้้ ขนม้จีีบ 150 ชุุดิ 

•	อาสากาชุาดิ รุ�น 72 พรรษา หอยครก 200 จีาน

•	อาสากาชุาดิ รพ.สม้เดิ็จีฯ ณ ศรีราชุา   

 ก๋วยเตี๋ี�ยวสุโขทััยแห้ง 50 กล่�อง  

 ผัดิไทัยกุ้งสดิ 50 กล่�อง 

 ขนม้เปียกปูน กะทัิสดิ 50 กล่�อง 

 แล่ะ ขนม้ชุั�น 50 ชุิ�น

•	อาสากาชุาดิ รุ�นหัวใจีอาสากาชุาดิ 57   

 ก๋วยเตี๋ี�ยวลู่กชุิ�นปล่า 50 กล่�อง 

•	แผนกเย็บปักถัักร้อย หม้ี�กะทัิโบราณ 150 กล่�อง

•	อาสากาชุาดิ รุ�น 2/52 ขนม้ครก 6 เตี๋า

•	อาสากาชุาดิรุ�น 1/55 + กลุ่�ม้ไหม้พรม้   

 ข้าวเหนียวหน้าตี๋�างๆ 200 ห�อ

•	อาสากาชุาดิ รพ.ตี๋ำารวจี ขนม้ไข�โบราณ 50 ชุิ�น 

 แล่ะ บะหม้ี�หมู้แดิง 50 กล่�อง

•	ม้.ร.ว.สุดิสวาทั สุขสวัสดิิ� ประธานรุ�น 1/2546  

 แล่ะเพ่�อน ข้าวไก�ทัอดิ 40 กล่�อง นำ�าชุา+กาแฟ 

 60 แก้ว

•	อาสากาชุาดิ EM กะหรี�ปั�ป 200 ชุิ�น

•	อาสากาชุาดิ 1/48 นำ�าสมุ้นไพร 300 แก้ว

•	ศูนย์บริการโล่หิตี๋ (คุณสุนี สุภาวรรณชุัย) 

 ขนม้ใส�ไส้ 300 ห�อ



กิจกรรม 80 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
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โอกาสำน้� สำำานักงานอาสำากาชาด
ยังประกอบเล้�ยง เมนูข้าวหมูที่อด จำำานวน 
1,500 ชุด เพ่�อแจำกจำ�ายกับประชาชนทัี่�วไป



 วันท้ำ� 24 มิถ่ึนายน 2563 ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังาน 
อาสากัาชาดื เปิดืปฐมนิเทำศ และกัารอบรมห้ลักัส้ต้ร 
พื�นฐาน “การัเป็นอาสากาชาดี” ร่ ่นท้ำ� 2/2563 
กัล่าวต้้อนรับและให้้โอวาทำ นายวิชัย ทำศพรทำรงชัย 
หั้วห้น ้าฝ้ ่ายอบรมและประสานงาน สำานักังาน 
อาสากัาชาดื พร้อมดื้วยท้ำมอาสากัาชาดืวิทำยากัร 
แกันนำาช้�แจงรายละเอ้ยดืกัารอบรมห้ลักัส้ต้รกัารเป็น 
อาสากัาชาดื โดืยม้ระยะเวลา 3 วัน ตั้�งแต่้ วันท้ำ� 24-26 
มิถ่ึนายน 2563 จำานวนผ้้เข้ารับกัารปฐมนิเทำศและ 
กัารอบรม จำานวน 32 คน สำานักังานอาสากัาชาดื 
จัดืให้้ม้กัารอบรมอาสากัาชาดื 

 เพื�อเป็นกัารเต้ร้ยมความพร้อมของประชาชน 
ทัำ�วไปท้ำ�ต้้องกัารปฏิิบัติ้งานจิต้อาสาในนามอาสากัาชาดื  
เพื�อรองรับภารกิัจห้ลักัของสภากัาชาดืไทำย 4 ด้ืาน ดัืงน้� 

อบรมห้ลั้กส้ต่รพ้ื้�นฐาน
การเป็ีนอาสากาชาด รุ่นท่� 2/2563 

1. บริัการัทุางการัแพิทุย์และสุขภาพิอนามัย 

2. การับรัรัเทุาทุุกข์ผู้่้ปรัะสบภัยพิิบัติ 

3. การับริัการัโลหิัต 

4. การัพัิฒนาคุณ์ภาพิชีวิัต

 จากันั�นให้้ความร้้ เรื�องขบวนกัารกัาชาดืและ 
กัล่่มองค์กัรกัาชาดื เรื�องห้ลักักัารกัาชาดื 7 ประกัาร 
เรื�องกัารใช้เครื�องห้มายกัาชาดื เรื�องสภากัาชาดืไทำย  
โดืยท้ำมวิทำยากัรและอาสากัาชาดืแกันนำา จากันั�น 
นายแพทำย์ลัญฉน์ศักัดิื� อรรฆ์ยากัร จากัศ้นย์ช้วาภิบาล 
โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ วิทำยากัรท้ำ�มาให้้ความร้ ้ 

อบรมอ�สำ�ก�ช�ด
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เรื�องมน่ษยธิ์รรม จริยธิ์รรมและค่ณธิ์รรรม 
ช่วงบ่าย นางสิริกัันยา ศิริรังษ้ รอง 
ผ้ ้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื 
บรรยายให้้ความร้้เรื�องพันธิ์กิัจ วิสัยทัำศน์ 
โครงสร้างสำานักังานอาสากัาชาดื นโยบาย 
อาสาสมัครสภากัาชาดืไทำย และระบบกัาร 
บริห้ารจัดืกัารอาสาสมคัร นายธิ์นธ้ิ์ร์ธิ์าญ 
ส่ภาพรเห้มินทำร์ หั้วห้น้าฝ้่ายกิัจกัรรม 
อาสากัาชาดื ได้ืแนะนำาสถึานท้ำ�ปฏิิบัติ้งาน 
และลกััษณะงานท้ำ�ปฏิิบัติ้ และนายปัณณวิชญ์ 
ปิยะอร่ามวงศ์ วิทำยาจารย์ 5 บรรยายกัาร 
เชิดืช้เก้ัยรติ้อาสากัาชาดื กัารบรรยายทัำ�ง 
ทำฤษฎ้และกัารฝ้ึกัปฏิิบัติ้ในห้ลักัส้ต้รกัาร
ปฐมพยาบาลเบื�องต้้น อาทิำ ห้ลักักัาร 
ปฐมพยาบาล กัารช่วยช้วิต้ขั�นพื�นฐาน 
(CPR) โดืยท้ำมวิทำยากัรจากั ศ้นย์ฝ้ึกั 
อบรมปฐมพยาบาล สภากัาชาดืไทำย กัาร
บรรยายให้้ความร้้ส่งเสริมความเข้าใจใน
ห้ลักัส้ต้รพื�นฐานอาสากัาชาดื โดืยม้ 
นายกิัต้ติ้ธัิ์ช กัลิ�นลอย ผ้้ช่วยผ้้อำานวยกัาร 
สำานักังานอาสากัาชาดื บรรยายในหั้วข้อ 
“หัลักการัและแนวัคิดีเกี �ยวักับการั 
ทุำางานเป็นทุีม” และต้่อมาในช่วงบ่าย 
จัดืให้้ม้กัจิกัรรมกัล่่ม และ ร่วมทำำากัจิกัรรม 
ในส่วนต้่างๆ ณ ห้้องประช่ม ชั�น 4 
สำานักังานอาสากัาชาดื

 วันท้ำ� 12 มิถ่ึนายน พ.ศ.2563 ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้ ้อำานวยกัารสำานักังาน 
อาสากัาชาดื เป็นประธิ์านเปิดืกิัจกัรรม Show and Share 
Activity รัุ ่นทุี � 1/63 ท้ำ�ไดื้รับกัารอบรมห้ลักัส้ต้รพื�นฐาน 
กัารเป็นอาสากัาชาดื วันท้ำ� 18-20 ธัิ์นวาคม 2562 ท้ำ�ผ่านมา 
 โดืยม้กัารนำาเสนอกิัจกัรรมของกัล่่มต้่างๆ อาทิำ อาสา 
กัาชาดืท้ำ�ฝึ้กัปฏิิบัติ้งาน ภปร ชั�น G, ชั�น 7, ชั�น 8, ชั�น 9, ชั�น 10, 
ชั�น 14, อาคาร ส.ธิ์. และฝ้่ายผลิต้ส่วนประกัอบโลห้ิต้ ศ้นย์ 
บริกัารโลหิ้ต้แห้่งชาติ้ ซึ่ึ�งม้ท้ำมอาสากัาชาดืวิทำยากัรแกันนำา 
ร่วมเป็นกัรรมกัาร และนายวิชัย ทำศพรทำรงชัย หั้วห้น้าฝ่้ายอบรม 
และประสานงาน ม้กัารสร่ปภาพรวมปัญห้า แนวทำางแกั้ไข 
และปรับปร่ง จากันั�นศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย์ดืำารง 
เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื ไดื้มอบ 
ว่ฒิบัต้รอาสากัาชาดืท้ำ�ผ่านกัารอบรมและปฏิิญาณต้นเป็นอาสา
กัาชาดื พร้อมถ่ึายภาพ ณ ห้้องประช่ม ชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย

อบรม Show and Share 
Activity รุ่น 1/63

อบรมอ�สำ�ก�ช�ด

12 พฤษภาคม ~ กัันยายน 63



Volunteer 
Happy Team รุ่นท่� 1 

 กัารอบรมอาสากัาชาดื Volunteer Happy 
Team ร่่นท้ำ� 1 ถึึงร่่นท้ำ� 6 ตั้�งแต่้วันท้ำ� 1 กัรกัฏิาคม ถึึง 
21 กัรกัฏิาคม 1 สิงห้าคม ถึึง วันท้ำ� 31 สิงห้าคม 2563 
ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณนายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร 
ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื เปิดืกัารอบรม 
เชิงปฏิิบัติ้กัาร เรื�อง Powerful question  เรื�อง How 
to be a great listener เรื�อง Wheel of life & Vision 
of Success เรื�อง BE-DO-HAVE และเรื�อง Skills  
Practices แก่ัอาสากัาชาดื โดืยเป็นกัารนำา 4 ห้ลักัส้ต้ร 
ท้ำ�ผ่านมา นำามารวมเข้าด้ืวยกัันเพื�อให้้ฝึ้กัและปฏิิบัติ้ให้้
เกิัดืทัำกัษะเช้�ยวชาญมากัยิ�งขึ�นแกั่อาสากัาชาดื โดืย 
นายวิชัย ทำศพรทำรงชัย หั้วห้น้าฝ้ ่ายอบรมและ 

Fornt Volunteer ห้ลั้งโควิัด
 วันท้ำ� 20 กัรกัฎาคม 2563 ฝ่้ายอบรมและประสานงาน สำานักังาน 
อาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย จัดืให้้ม้วาระกัารประช่มเพื�อช้�แจงแนวทำาง 
กัารปฏิิบัติ้งาน Kiosk และ New Normal ห้ลังสถึากัารณ์โควิดื-19 นายวิชัย 
ทำศพรทำรงชัย หั้วห้น้าฝ่้ายอบรมและประสานงาน สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย ไดื้สร่ปโครงกัารสัมมนาเชิงปฏิิบัต้ิกัาร กัารพัฒนา 
อาสากัาชาดืบริกัารด่ืานห้น้า (Front Volunteers Service Development) 
โดืยไดื้จัดืกัารอบรมไปเมื�อวันท้ำ� 8-9 ก่ัมภาพันธิ์์ 2563 ณ โรงแรม 
สวนสามพราน จังห้วัดืนครปฐม ในครั�งน้� ไดื้รับเก้ัยรติ้จากั พว.ส่วภัทำร 
ล้�พ้ลทำรัพย์ หั้วห้น้าห้อผ้้ป่วย ห้น่วยพัฒนาส่ขภาพ โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ สภากัาชาดืไทำย บรรยาย และให้้ 
คำาแนะนำาในกัารปฏิิบัติ้งานอาสากัาชาดืถึึงวิธ้ิ์กัารปฏิิบัติ้งานแบบ New normal ขั�นต้อนกัารให้้บริกัาร 
ท้ำ�ม้กัารเปล้�ยนแปลง ปัญห้าและอ่ปสรรคในกัารปฏิิบัติ้งาน Kiosk ในช่วง โควิดื-19 แนวทำางกัารปฏิิบัติ้เพื�อรองรับ 
สถึานกัารณ์ระบาดืของโรคโควิดื-19 ในอนาคต้ ทัำ�งน้� เพื�อเป็นกัารเต้ร้ยมความพร้อม และแนวทำางกัารด้ืแล 
ป้องกัันต้นเอง ต้ลอดืจนกัารปรับเปล้�ยนวิถ้ึกัารทำำางานให้้สอดืคล้องกัับสถึานกัารณ์ปัจจ่บัน

ประสานงาน ท้ำมวิทำยาจารย ์ของฝ้่ายอบรมและ 
ประสานงานเป็นวิทำยากัรในกัารอบรม และคณะอาสา
กัาชาดืวิทำยากัรแกันนำามาเป็นพ้�เล้�ยงช้�แนะ แนะแนว 
ให้้แก่ัอาสากัาชาดื ประกัอบด้ืวย กัารตั้�งคำาถึามท้ำ�ช่วยให้้ 
ค้่สนทำนา สามารถึจัดืกัารความคิดืย่่งเห้ยิงของต้นเอง 
ให้้เป็นระบบระเบ้ยบ กัารฟ้ังเป็นสิ�งจำาเป็นและสำาคัญ  
เพราะกัารฟั้งเป็นทัำกัษะในกัารสื�อสารของมน่ษย์ท้ำสำาคัญ
และใช้มากักัว่าทำักัษะอื�นในช้วิต้ประจำาวัน กัารฟ้ังเป็น 
เครื�องมือในกัารเร้ยนร้้สิ�งต่้างๆ รอบตั้ว กัารสร้างความ 
ต้ระห้นักัร้ ้และความเข้าใจกัารทำำางานอาสาสมัคร 
อย่างม้ความส่ข ณ ห้้องประช่ม ชั�น 4 สำานักังาน 
อาสากัาชาดื
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อบรมทักษะเฉพื้าะทาง 
ด้านโรคพื้าร์กินสัน 
 อบรมอาสากัาชาดืทัำกัษะเฉพาะทำาง วันท้ำ� 
30 กัรกัฏิาคม 2563 ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัาร 
สำานักังานอาสากัาชาดื เปิดืกัารอบรมอาสากัาชาดื
ทัำกัษะเฉพาะทำาง (คลินิกัศ้นย์ความเป็นเลิศทำาง 
กัารแพทำย์ดื้านโรคพาร์กิันสันฯ) แกั่อาสากัาชาดื  
ซึ่ึ�งท้ำมวิทำยาจารย์จากัศ้นย์ความเป็นเลิศทำาง 
กัารแพทำย์ด้ืานโรคพาร์กิันสันฯ ดัืงน้� ศ.นพ.ร่ง่โรจน์ 
พิทำยศิริ หั้วห้น้าศ้นย์ความเป็นเลิศทำางกัารแพทำย์
ดื้านโรคพาร์กิันสันฯ พญ.ศศิวิมล ว้ระเมธ้ิ์ก่ัล 
พว.สายสมร พ่่มพิศ พว.พรทิำพย์ จงสันติ้ส่ข พว.
วรางค์วรรษา มาระเนต้ร์ พว.นธิิิ์นันท์ำ คันธิ์ชาติ้วนิช 
แนะแนวให้้ความร้้เบื�องต้้นเก้ั�ยวกัับโรคพาร์กิันสัน 
แนะนำาและเย้�ยมชมคลินิกัศ้นย์ความเป็นเลิศทำาง
กัารแพทำย์ดื้านโรคพาร์กิันสันฯ อาคาร ส.ธิ์. 12  
แกั่อาสากัาชาดืเพื�อไดื้รับความร้ ้ความเข้าใจ 
โรคพาร์กิันสันฯ กัารวัดืความดืันโลหิ้ต้ และกัาร 
ปฏิิบัต้ิต้่อผ้้ป่วยท้ำ�มารับกัารต้รวจรักัษาท้ำ�คลินิกั 
ศ้นย์ความเป็นเลิศทำางกัารแพทำย์ด้ืานโรคพาร์กิันสันฯ 
ณ ห้้องประช่ม ชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย

อบรมรับบริจาคดวังต่า 
อวััยวัะ ร่างกาย
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14 พฤษภาคม ~ กัันยายน 63

 วันท้ำ� 17 สิงห้าคม 2563 ฝ้่ายอบรมและ 
ประสานงาน จัดืกัารอบรมอาสากัาชาดื เพื�อเพิ�ม 
ประสิทำธิิ์ภาพกัารปฏิิบัติ้งานโครงกัารรณรงค์รับบริจาค 
ดืวงต้า อวัยวะ ร่างกัาย โดืยศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยสำานักังาน 
อาสากัาชาดื เป็นประธิ์านเปิดืกัารอบรมและม้กัาร 
แลกัเปล้�ยนเร้ยนร้้ประสบกัารณ์ในกัารทำำางานจากั 
หั้วห้น้าท้ำมอาสากัาชาดืออกัห้น่วยเชิงร่กัในกัารรณรงค์
รับบริจาคดืวงต้า อวัยวะ ร่างกัาย ได้ืแก่ั นายชัยวัฒน์ 
อินทำรชาธิ์ร อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดืดื้านกัาร 
บริกัารโลหิ้ต้ ดืวงต้า อวัยวะ นางดืวงต้า โพธิิ์โต้  
หั้วห้น ้าท้ำมอาสากัาชาดืกัล่ ่มงานจิต้อาสา และ 
นางภทำรษร พันธ่ิ์มะบำาร่ง หั้วห้น้าท้ำมอาสากัาชาดืร่่น 
หั้วใจอาสา 57 จากันั�นเป็นกัารแนะนำาบทำบาทำและ 
ความคาดืห้วังกัารปฏิิบัติ้งานดื้านกัารรับบริจาคจากั 
อาสากัาชาดืโดืยหั้วห้น้าฝ้ ่ายอบรมและประสาน 
และหั้วห้น้าฝ้่ายกิัจกัรรมอาสากัาชาดื ต้่อมาเป็นกัาร 
บรรยายหั้วข้อกัารรบับริจาคอวยัวะ ดืวงต้า และร่างกัาย 
จากัวิทำยากัรของศ้นย์บริจาคอวัยวะ ศ้นย์บริจาค 
อวัยวะ ศ้นย์ฝึ้กัผ่าตั้ดื คณะแพทำยศาสต้ร์ จ่ฬาลงกัรณ์ 
มห้าวิทำยาลัย ณ ห้้องประช่มชั�น 4  สำานักังานอาสากัาชาดื



อบรมอ�สำ�ก�ช�ด
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 วันท้ำ� 25 สิงห้าคม 2563 ฝ้่ายอบรมและ 
ประสานงานสำานักังานอาสากัาชาดืจัดืกัารอบรม 
อาสากัาชาดื เรื�องการัฟ้้ �นฟ้่ควัามรั่ ้ เพิ่ �อพิัฒนา 
ศ์ักยภาพิอาสากาชาดี ในการัปฏิิบัติงานช่วัยดี่แล 
ผู้่ ้ป่วัยโรัคหัลอดีเล่อดีสมอง สำาห้รับอาสากัาชาดื 
ปฏิิบัติ้งานคล้นิคโรคห้ลอดืเลือดืสมองและอาสา 
กัาชาดืฟ้้�นฟ้้ส่ขภาพถึึงบ้าน กัล่่มโรคห้ลอดืเลือดืสมอง 
โดืยศาสต้ราจารย ์กัิ ต้ ติ้ ค่ณ นายแพทำย ์ดืำ ารง 
เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื 
เป็นประธิ์านเปิดืกัารอบรม ในกัารน้� ม้วิทำยากัรผ้้ทำรง 
ค่ณว่ฒิจากัห้น่วยงานชั�นนำา ไดื้แกั่ บริษัทำกัารบินไทำย 
จำากััดื มห้าชน และท้ำมวิทำยากัรผ้้เช้�ยวชาญจากัศ้นย์ 
ความเป็นเลศิทำางกัารแพทำยด้์ืานโรคห้ลอดืเลอืดืสมอง 

การด้แล้ผู้้้ป่ีวัย
โรคห้ล้อดเล้้อดสมอง

ฝ้่ ายและภาควิชาจิต้เวชศาสต้ร์ ศ้นย์กัารด้ืแลผ้้ป่วย 
ต่้อเนื�องท้ำ�บ้าน ฝ่้ายกัารพยาบาลและคล้นคิโรคห้ลอดื-
เลือดืสมอง ภปร 3 โรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ 
สภากัาชาดืไทำย มาให้้ความร้้ตั้�งแต้่งานบริกัารดื้วย 
จิต้อาสา เรื�องโรคห้ลอดืเลือดืสมองเกิัดืซึ่ำ�าไดื้ ภาวะ 
ซึ่ึมเศร้าห้ลังเกิัดืโรคห้ลอดืเลือดืสมอง และปิดืทำ้าย 
ดื้วยกัารแลกัเปล้�ยนเร้ยนร้้จากัผ้้ป่วยจริง กัรณ้ศึกัษา 
คล้นิคโรคห้ลอดืเลือดืสมองและกัารเย้�ยมบ้าน จากัท้ำม 
พยาบาลวิชาช้พ ท้ำมอาสากัาชาดืเย้�ยมบ้านและอาสา
กัาชาดืปฏิิบัติ้งานคล้นิคโรคห้ลอดืเลือดืสมอง ณ 
ห้้องประช่มชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื

อบำรมอ�สำ�ก�ช�ด



รณณงค์ แล้ะป้ีองกัน
ในสถานการณ์การแพื้ร่ระบาด
ของไวัรัสโคโรน่า (โควิัด-19)
 วันท้ำ� 19 มิถ่ึนายน 2563  นางพุิทุธีชาติ บริับ่รัณ์์ทุรััพิย์ 
อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดืดื้านศิลปวัฒนธิ์รรมไทำย มอบ 
ผ้าโขมพัต้ร์ ส้ม่วงดือกัขาวท้ำ�สวยงาม  ให้้กัับสโมสรอาสากัาชาดื  
เพื�อผลิต้เย็บห้น้ากัากัอนามัยแบบผ้า เพื�อป้องกัันเชื�อโรค  และ 
นำาไปใช้ประโยชน์ ต่้อไป

21 พื้ฤษภาคม 2563 
ผู้่้แทุนทีุ�ปฏิิบัติงาน ณ์ ค่ายสิริันธีรั จ.ยะลา รับมอบ
ห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 150 ชิ�น แผ่นกัรองจำานวน 300 แผ่น
ผู้่้แทุนเจ้าอาวัาสวััดีลาดีสนุ่น  ดีอนเม่อง  กรุังเทุพิฯ รับมอบ
ห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 150 ชิ�น แผ่นกัรองจำานวน 100 แผ่น

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

 ในช่วงท้ำ�เกิัดืสถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดืของไวรัสโคโรน่า 
(โควิดื-19) สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย ได้ืต้ระห้นักัถึึง
ความปลอดืภัยของอาสากัาชาดื ต้่อกัารปฏิิบัติ้งานในพื�นท้ำ�งาน 
ต้่างๆ จึงไดื้ม้คำาสั�งให้้อาสากัาชาดืท่ำกัพื�นท้ำ�งาน งดืเว้นกัารมา 
ปฏิิบัติ้งาน เพื�อความปลอดืภัยต่้อส่ขภาพของอาสากัาชาดืท่ำกัท่ำาน 
และในช่วงท้ำ�งดืเว้นกัารปฏิิบัติ้งานในพื�นท้ำ�งานต้่างๆ คณะอาสา 
กัาชาดืได้ืร่วมกัันผลิต้ห้น้ากัากัโดืยม้ นางสว่ัางศ์รีั ช้างเผู่้อก และ
คณะอาสากัาชาดืผ้้ร่วมปฏิิบัติ้งาน ร่วมกัันผลิต้ห้น้ากัากัอนามัย 
แบบผ้า รักัษ์เรา รักัษ์โลกั เพื�อนำาไปมอบให้้กัับพระสงฆ์์ ประชาชน 
ทัำ�วไป อาสากัาชาดื และห้น่วยงานต่้างๆ  ดัืงน้� 

คณะอาสากาชาดร่วัมกัน 
ผู้ลิ้ต่ห้น้ากากอนามัยแบบผู้้า

รักษ์เรารักษ์โล้ก
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กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

5, 11 มิถุนายน 2563 
สำานักงานอาสากาชาดี สภากาชาดีไทุย 
รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 350 ชิ�น
จำานวนแผ่นกัรองจำานวน 2,500 แผ่น

8 กรกฏาคม 2563 
สโมสรัอาสากาชาดี สำานักงานอาสากาชาดี สภากาชาดีไทุย 
รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 300 ชิ�น 
แผ่นกัรองจำานวน 600 แผ่น

2, 15 กรกฏาคม 2563 
ม่ลนิธิีสงเครัาะห์ัครัอบครััวัทุหัารัผู่้านศึ์ก 
รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 150 ชิ�น 
แผ่นกัรองจำานวน 200 แผ่น 
และส่งต่้อให้้นักัเร้ยนโรงเร้ยนต้ำารวจต้ระเวนชายแดืน

28 กรกฏาคม 2563 
โรังพิยาบาลสงฆ์์ กรุังเทุพิ 
รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 200 ชิ�น 
แผ่นกัรองจำานวน 400 แผ่น

29 กรกฏาคม 2563 
ถวัายแด่ีพิรัะสงฆ์์ในพิิธีีทุำาบุญวัันสถาปนา
สำานักงานอาสากาชาดี ครับ 80 ปี 
ห้น้ากัากัแบบผ้า จำานวน 50 ชิ�น แผ่นกัรองจำานวน 100 แผ่น

6 สิงห้าคม 2563 
อาสากาชาดีออกปฏิิบัติงานรัับบริัจาคเชิงรุัก 
รับมอบ ห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 200 ชิ�น 
แผ่นกัรองจำานวน 400 แผ่น
อาสากาชาดีปฏิิบัติงาน ณ์ ศ่์นย์บริัการัโลหิัตแห่ังชาติ 
สภากาชาดีไทุย รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 200 ชิ�น 
แผ่นกัรองจำานวน 400 แผ่น

29 พื้ฤษภาคม 2563 
รัองผู้่้ว่ัารัาชการัจังหัวััดีปทุุมธีานี รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้า
จำานวน 100 ชิ�น แผ่นกัรอง จำานวน 200 แผ่น
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13 สิงห้าคม 2563 
นางสายสม วังศ์าสุลักษณ์์ อุปนายกสโมสรัอาสากาชาดี 
ด้ีานพัิฒนาคุณ์ภาพิชีวิัตและบรัรัเทุาทุุกข์ รับมอบ
ห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 110 ชิ�น แผ่นกัรองจำานวน 880 แผ่น 
เพื�อนำาไปมอบให้้ม้ลนิธิิ์บ้านส่ทำธิ์าวาส เฉลิมพระเก้ัยรติ้ 
จังห้วัดืนครนายกั

20 สิงห้าคม 2563 
โรังพิยาบาลส่งเสริัมสุขภาพิปรัะจำาตำาบลค่คต 
รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 100 ชิ�น 
แผ่นกัรองจำานวน 200 แผ่น

รวัม : ห้น้ากากแบบผู้้า 2,115 ชิ�น 
  แผู่้นกรอง 7,320 แผู่้น

 นอกัจากัน้� คณะอาสากัาชาดื กัล่่มสิ�งประดิืษฐ์เพิ�มม้ลค่า และกัล่่มบ้านธัิ์ญญพร จัดืกิัจกัรรม 
เทิำดืพระเก้ัยรติ้ เพื�อถึวายเป็นพระราชก่ัศลแด่ื พระบาทำสมเด็ืจพระปรเมนทำรรามาธิิ์บด้ืศร้สินทำรมห้าวชิราลงกัรณ 
มหิ้ศรภ้มิพลราชวรางก้ัร กิัติ้สิริสมบ้รณอด่ืลยเดืช สยามินทำราธิิ์เบศรราชวโรดืม บรมนาถึบพิต้ร พระวชิรเกัล้า 
เจ้าอย้่หั้ว ในวาระฉลองวันพระราชสมภพ ดื้วยสำานึกัในพระมห้ากัร่ณาธิิ์ค่ณ โดืยนำาเครื�องวัดืความดัืนโลหิ้ต้  
เครื�องอ่ปโภคบริโภคและเครื�องอัฐบริขาร, ห้น้ากัากัอนามัยผ้ารักัษ์เรารักัษ์โลกัสำาห้รับแพทำย์ พยาบาล 
และพระสงฆ์์ พร้อมแผ่นกัรองฝ่่้นและเชื�อโรคได้ื 99.7% ของสโมสรอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย รวมม้ลค่า 
41,825 บาทำ ณ โรงพยาบาลสงฆ์์ กัร่งเทำพฯ 

  อ้กัทัำ�งม้กัารนำาเครื�องวัดืความดัืนโลหิ้ต้เครื�องวัดืไข้, ไม้เท้ำา, ไม้คำ�าเดิืน, วอร์คเกัอร์แบบพับได้ื, ยางยืดื 
และห้น้ากัากัอนามัยผ้ารักัษ์เรารักัษ์โลกัพร้อมแผ่นกัรอง จากัสโมสรอาสากัาชาดื มอบแกั่ผ้้อำานวยกัาร 
โรงพยาบาลส่งเสริมส่ขภาพประจำาต้ำาบลค้คต้ และอสม. ม้ลค่าทัำ�งสิ�น 28,800 บาทำ พร้อมสังฆ์ทำาน 
ถึวายพระสงฆ์์ 3 ร้ป เพื�อน้อมเกัล้าถึวายเป็นพระราชก่ัศล เนื�องในโอกัาสวันแม่แห่้งชาติ้  

10 สิงห้าคม 2563 
สถานแรักรัับเด็ีกหัญิงบ้านธัีญญพิรั จังหัวััดีปทุุมธีานี 
รับมอบห้น้ากัากัแบบผ้าจำานวน 100 ชิ�น แผ่นกัรอง
จำานวน 800 แผ่น
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กิจกรรมอาสากาชาด 
รพื้.สมเด็จพื้ระบรมราชเทว่ั 
ณ ศร่ราชา 
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20 พฤษภาคม ~ กัันยายน 63

วัันท่� 26 มิถุนายน 2563 
 ม้กัารจัดืกัารประช่มโดืยผ้ ้ช ่วย 
หั้วห้น้าพยาบาล ดื้านวิชากัาร โรงพยาบาล 
สมเดื็จพระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา ไดื ้
อธิิ์บายกัารทำำางานท้ำ�ต้ึกัต้รวจโรคผ้้ป่วยนอกั 
ในแบบแนวให้ม่แกั่อาสากัาชาดืรับทำราบ 
ดัืงน้�

ให้้อาสากัาชาดืปฏิิบัติ้งานท้ำ�ห้น่วยรับ 
บริจาคโลหิ้ต้ ได้ืทัำ�งภายในและเชิงร่กั

ทำำาดือกัไม้ประดืิษฐ์ไดื้ เพราะไม่ไดื้ 
เก้ั�ยวข้องกัับผ้้ป่วย
รับบริจาคดืวงต้า อวัยวะและร่างกัาย 
เชิงร่กัให้้ชะลอไว้ก่ัอน
ดื้านกัารแพทำย์และส่ขอนามัยสามารถึ
ปฏิิบัติ้งานได้ืในพื�นท้ำ�งาน ดัืงน้�
• คลินิกัเด็ืกัด้ื ต้ั� งแต้ ่แรกัเกิัดื-4 ป ี 
รับวัคซ้ึ่น

• รับฝ้ากัครรภ์
กิัจกัรรมจำาห้น่ายกัระเป๋า รายได้ืสมทำบ
ท่ำนซืึ่�ออ่ปกัรณ์กัารแพทำย์
กิัจกัรรมอื�นๆ นอกัสถึานท้ำ� เช่น ฉ้ดื 
วัคซ้ึ่นไข้ห้วัดืให้ญ่ให้้ประชาชนท้ำ�อย้่ใน 
กัล่่มเส้�ยง เป็นต้้น

วัันท่� 29 มิถุนายน 2563 
 อาสากัาชาดืปฏิิบัติ้งาน โรงพยาบาล 
สมเด็ืจพระบรมราชเทำว้  ณ ศร้ราชา 
กัับฝ้่ายระบาดืวิทำยา โรงพยาบาลสมเด็ืจ 
พระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา ไปบริกัาร 
ฉ้ดืวัคซ้ึ่นไข้ห้วัดืให้ญ่ให้้กัับประชาชนท้ำ�อย้่ 
ในกัล่่มเส้�ยง ณ ศาลาประชาคม อำาเภอ 
ศร้ราชา จังห้วัดืชลบ่ร้ เป็นวันแรกั

วัันท่� 1 สิงห้าคม 2563 
 นางจ่ฑามาศ อรรคเศรษฐงั อ่ปนายกั 
สโมสรอาสากัาชาดื ดื ้านบริกัารทำาง 
กัารแพทำย์ โรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรม 
ราชเทำว้ ณ ศร้ราชา และผ้้ด้ืแลอาสากัาชาดื
ปฏิิบัติ้งานโรงพยาบาลสมเด็ืจฯ เป็นผ้้แทำน 
อาสากัาชาดืเข้ารับประทำานช่ดืเย้�ยมบำาร่ง-
ขวัญผ้้ป่วย ในวโรกัาสท้ำ� สมเด็ืจพระเจ้าล้กัเธิ์อ 
เจ้าฟ้้าพัชรกิัติ้ยาภา นเรนทิำราเทำพยวด้ื 
กัรมห้ลวงราชสารณ้ิสิริพัชร มห้าวัชรราชธิิ์ดืา 
เสด็ืจไปในงานวันคล้ายวันสถึาปนาสำานักังาน
อาสากัาชาดืครบ 80 ปี และทำรงปล่อย 
คาราวานเย้�ยมบ้านผ้้ป่วย

วัันท่� 3 สิงห้าคม 2563 
 คณะอาสากั าช าดืป ฏิิ บั ติ้ ง าน 
โรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเทำว้ ณ 
ศร้ราชา นำาโดืยนางจ่ฑามาศ อรรคเศรษฐัง 
อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดื ดื้านกัาร 
บริกัารทำางกัารแพทำย์ โรงพยาบาลสมเด็ืจ 
พระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา บริจาค 
อ่ปกัรณ์เครื�องใช้ อาทิำ แป้ง แผ่นรองซัึ่บ สบ่้ 
ยาส้ฟ้ัน ฯลฯ ให้้ผ้้ป่วยต้ึกัสามัญ จำานวน  

1

2

3

4

5

6
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5 อาคาร รวมเป็นเงินทัำ�งสิ�น 16,505 บาทำ  
โดืยฝ้ ่ายกัารพยาบาลของโรงพยาบาล 
สมเด็ืจฯ เป็นผ้้รับมอบเพื�อดืำาเนินกัารต่้อไป 
ทัำ�งน้� อาสากัาชาดืปฏิิบัติ้งาน รพ.สมเด็ืจฯ 
ร่วมกัันบริจาคเงินจำานวน 22,020 บาทำ

วัันท่� 12 สิงห้าคม 2563 
 คณะอาสากัาชาดืโรงพยาบาล 
สมเด็ืจพระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา ร่วมกััน 
จำาห้น่ายดือกัมะลิ "วัันแม่แห่ังชาติ" รายได้ื 
สมทำบท่ำนอ่ปกัรณ์กัารแพทำย์ โรงพยาบาล 
สมเด็ืจฯ และงานพฤกัษากัาชาดื และใน 
โอกัาสเด้ืยวกััน โรงพยาบาลสมเด็ืจฯ จัดืทำำา
ผ ้าป ่ามห้าก่ัศลเพื�ออ่ปกัรณ์กัารแพทำย์ 
ต้ึกัอน่สรณ์ 150 ปี สมเด็ืจพระสวรินทิำรา  
คณะอาสากัาชาดืปฏิิบัติ้งานโรงพยาบาล 
สมเดื็จฯ ร่วมกัันบริจาคเงินทำำาบ่ญ จำานวน 
81,000 บาทำ โดืย นายแพทำย ์ธิ์ เนศ 
จัดืวัฒนก่ัล ผ้้ช่วยผ้้อำานวนกัาร โรงพยาบาล 
สมเด็ืจพระบรมราชเทำว้  ณ ศร้ราชา 
เป็นผ้้รับมอบ 

 ทัำ�งน้� อาสากัาชาดืร่วมรับบริจาค 
โลหิ้ต้เพื�อถึวายเป็นพระราชก่ัศลสมเด็ืจ 
พระนางเจ ้าสิริกิัติ้�  พระบรมราชิน้นาถึ  
พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง เนื�องในโอกัาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษากัับห้น่วยรับบริจาค
โลหิ้ต้โรงพยาบาลสมเด็ืจฯ ม้ผ้้มาบริจาค 
327 คน และผ่านกัารคัดืกัรอง 245 คน  
นำาถ่ึงบำาร่งขวัญผ้้ป่วยไปมอบให้้กัับผ้้ป่วย 
สามัญ ณ โรงพยาบาลสมเดืจ็พระบรมราชเทำว้  
ณ ศร้ราชา

วัันท่� 12 สิงห้าคม 2563 
 บริษัทำอ้สเทิำ�ลฮอนด้ืา บริจาคของว่าง 
ให้้ผ้้ท้ำ�มาบริจาคโลหิ้ต้ ไว้รับประทำานห้ลังกัาร 
บริจาคโลหิ้ต้ พร้อมทัำ�งบริจาคห้มวกักัันน๊อค
และถ่ึงผ้าดื้วย เพื�อให้้โรงพยาบาลสมเด็ืจ 
พระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา ไว้ใช้ในกิัจกัรรม 
ต่้อไป ทัำ�งน้�คณะอาสากัาชาดืร่วมปฏิิบัติ้งาน 
เพื�อถึวายเป็นพระราชก่ัศลเนื�องในวันแม่ 
แห่้งชาติ้

วัันท่� 20 สิงห้าคม 2563 
 คณะผ้้บริห้าร นำาโดืย นายกิัต้ติ้ธัิ์ช 
กัลิ�นลอย ผ้้ช่วยผ้้อำานวยกัาร คณะเจ้าห้น้าท้ำ� 
และคณะอาสากัาชาดืท้ำ�ปฏิิบัติ้งานต้ามพื�นท้ำ�
งานต้่างๆ นำาถ่ึงบำาร่งขวัญไปมอบต้าม 
ห้อผ้ ้ป ่วยต้่างๆ ณ โรงพยาบาลสมเดื็จ 
พระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา เพื�อบำาร่งขวัญ 
และกัำาลังใจแกั่ประชาชน โดืยม้ผ้ ้แทำน 
จากัฝ้่ายกัารพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็ืจ 
พระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา เป็นผ้้แทำน 
รับมอบถ่ึงบำาร่งขวัญ และห้ัวห้น้าห้อผ้้ป่วย 
รับมอบไว้ เพื�อนำาไปแจกัจ่ายให้้กัับผ้้ป่วย 
ต่้อไป
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จัดกิจกรรมวัันแม่
บ้านธัิญญพื้ร
 วันท้ำ� 10 สิงห้าคม 2563 คณะอาสากัาชาดืปฏิิบัต้งิาน 
บ้านธัิ์ญญพร จัดืกิัจกัรรมวันแม่ ร่วมร้องเพลงถึวายพระพร 
เนื�องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ืจพระนางเจ้าสิริกิัติ้� 
พระบรมราชิน้นาถึ พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง คณะอาสา 
กัาชาดืไดื้ให้้โอวาทำเรื�องพระค่ณของแม่ให้้ระลึกัถึึงและ 
ต้อบแทำนพระค่ณแม่ พร ้อมมอบห้น้ากัากัอนามัยผ ้า 
รักัษ์เรารักัษ์โลกั 100 ชิ�น แผ่นกัรองฝ่้ ่นและเชื�อโรค 
ของสโมสร 800 แผ่น ให้้ความร้้เก้ั�ยวกัับโรคโควิดื-19 
และกัารป้องกััน เล้�ยงพิซึ่ซึ่่า, นำ�าอัดืลม และไอศคร้ม 
เด็ืกัร้องเพลงห้ม้่และเต้้นบาสโลบ โดืยม้เด็ืกัและเจ้าห้น้าท้ำ� 
เข้าร่วมกิัจกัรรม จำานวน 40 คน อาสากัาชาดืร่วมปฏิิบัติ้งาน 
8 คน ประกัอบดื้วย นางสว่างศร้ ช้างเผือกั, นางธิ์นิสร 
ธิ์นกัรภิญโญ, น.ส.สิริกัร ศิริพาทำย์, นางปราณ้ มโนน้อม, 
น.ส.อิสร้ย์ ธิ์รรมิกัสก่ัล, น.ส.อาร้รัต้น์ ชวนเกัษมวิวัฒน์, 
น.ส.อรวรรณ แซ่ึ่ตั้�ง และจิต้อาสา นางกัลิ�นประท่ำม ต้ปน้ยพันธ์ิ์
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เย่�ยมให้้กำาล้ังใจ 
สานสายใยอาสากาชาด

 วันท้ำ� 29 พฤษภาคม 2563 ศาสต้ราจารย์กัิต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประยร้ ผ้้อำานวยกัาร สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย มอบห้มายให้้คณะกัรรมกัารสโมสรอาสากัาชาดื 
เย้�ยมไข้ นางณัฐธิ์กัาณฑ์ ส่ขค้่ม ด้ืวยภาวะป่วยติ้ดืเต้้ยง กัล้ามเนื�อ 
อ่อนแรง ห้ลอดืเลือดืสมองต้้บ โดืยมอบของเย้�ยมและให้้กัำาลังใจ 
ผ่านเจ้าห้น้าท้ำ�ท้ำ�ด้ืแล ณ โรงพยาบาลภ้มิพล เขต้สายไห้ม ดือนเมือง

 วันท้ำ� 29 พฤษภาคม 2563 ศาสต้ราจารย์กัิต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสา 
กัาชาดื และนายกัสโมสรอาสากัาชาดื มอบอาห้ารเสริมเย้�ยมไข้ 
รศ.สาล้ ปาลกัะวงศ์ ณ อย่ธิ์ยา อาสากัาชาดือาว่โส ท้ำ�สโมสร 
อาสากัาชาดื

 วันท้ำ� 13 กัรกัฎาคม 2563 นางพ่ทำธิ์ชาต้ิ บริบ้รณ์ทำรัพย์  
อ่ปนายกัดื้านอาสาสมัครสัมพันธิ์ ์และศิลปวัฒนธิ์รรมไทำย 
นำาคณะอาสากัาชาดืเย้�ยมไข้ นางอ่บล ปิยะกัาญจน์ อาสากัาชาดื 
วิทำยากัรแกันนำา ผ่าตั้ดืต้าต้้อกัระจกัพักัรักัษาตั้วท้ำ�บ้านพักัห้ม่้บ้าน
วังทำอง ถึนนวิภาวด้ืรังสิต้ ดือนเมือง 

 วันท้ำ� 15 กัรกัฎาคม 2563  นางพ่ทำธิ์ชาติ้ บริบ้รณ์ทำรัพย์  
อ่ปนายกัดื้านอาสาสมัครสัมพันธิ์ ์และศิลปวัฒนธิ์รรมไทำย 
นำาคณะอาสากัาชาดื เย้�ยมไข้นางเพ็ญแข ลิ�มส่วรรณโรจน์ 
อาสากัาชาดื พักัฟ้้�นจากักัารผ่าตั้ดื ณ โรงพยาบาลรามาธิิ์บด้ื

 วันท้ำ� 25 สิงห้าคม 2563 นางอวยพร สิงห้นาทำ ผ้้ด้ืแล 
อาสากัาชาดืปฏิิบัติ้งานฝ้่ายผลิต้ส่วนประกัอบโลหิ้ต้และวิทำยากัร 
แกันนำา นำาท้ำมงานเข ้าเย้�ยมไข ้ นางพรรณทำิพย ์ ค่ณาพิส  
อาสากัาชาดืในท้ำมท้ำ�พักัรักัษาอากัารป่วย ณ โรงพยาบาลต้ำารวจ 
และวันท้ำ� 26 สิงห้าคม 2563 นางยพ่ด้ื วิโรจน์โภคา เลขาน่กัาร 
สโมสรอาสากัาชาดื และนางสาวเจนจิรา อินผ้กั กัรรมกัาร 
สโมสรอาสากัาชาดื ดื้านกัารประชาสัมพันธิ์์ สโมสรอาสากัาชาดื  
เข้าเย้�ยมให้้กัำาลังใจพร้อมมอบกัระเช้าเย้�ยมแกั่ นางพรรณทำิพย์ 
ค่ณาพิส ท้ำ�พักัรักัษาอากัารป่วย ณ โรงพยาบาลต้ำารวจ
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คณะอาสากาชาดเฉลิ้มพื้ระเก่ยรติ่ 72 พื้รรษา 
เย่�ยมบำารุงขวััญผู้้้ส้งอายุ ณ บ้านพัื้กคนชรา 
จังห้วััดนครนายก

 วัันทีุ� 21 สิงหัาคม 2563 นางสายสม 
วังศ์าสุลักษณ์์ อุปนายกสโมสรัอาสากาชาดี  
ด้ีานการับรัรัเทุาทุุกข์และพัิฒนาคุณ์ภาพิชีวิัต 
และ ปรัะธีานอาสากาชาดี รุ่ันเฉลิมพิรัะเกียรัติ 
72 พิรัรัษา น ำาคณ์ะอาสากาชาดีเย ี �ยม 
บำารุังขวััญและกำาลังใจผู้่้ส่งอายุ 
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 โดืยคณะอาสากัาชาดืไดื้รวบรวมนำ�าใจ นำา 
สิ�งของเครื�องใช้และปัจจัยในกัารดืำารงช้วิต้ไปมอบ 
ณ สถึานสงเคราะห์้ห้ญิงชราไร้ท้ำ�พึ�ง บ้านส่ทำธิ์าวาส 
เฉลิมพระเก้ัยรต้ฯิ อำาเภอองครักัษ์ จังวัดืนครนายกั 
พร้อมทัำ�งทำำากิัจกัรรมขับร้องบทำเพลงและพบปะ 
พ้ดืค่ย "อย่่อย่างไรัใหั้หััวัใจเป็นสุข" สร้างความ 
สน่กัสนานและประทำบัใจแก่ัผ้้ส้งอายเ่ป็นอย่างมากั

 ในกัารน้� ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย์ 
ดืำารง เห้ร้ยญประยร้ ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสา 
กัาชาดื สภากัาชาดืไทำย มอบห้มายให้้ นางสายสม 
วงศาส่ลักัษณ์ อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดื ดื้าน 
กัารบรรเทำาท่ำกัข์และพัฒนาค่ณภาพช้วิต้ และ 
ประธิ์านอาสากัาชาดื ร่่นเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 72 
พรรษา นำาถ่ึงบำาร่งขวัญท้ำ� พระเจ้าวรวงศ์เธิ์อ 
พระองค์เจ ้าโสมสวล้ กัรมห้มื�นส่ทำธิ์นาร้นาถึ 

ทำรงม้พระเมต้ต้าแก่ัพสกันกิัร โปรดืให้้อาสากัาชาดื 
นำาช่ดืเย้�ยมบำาร่งขวัญผ้้ป่วยไปมอบให้้กัับผ้้ป่วย 
สามัญและผ้้ยากัไร้ เพื�อน้อมเกัล้าน้อมกัระห้ม่อม 
ถึวายเป็นพระราชก่ัศลแด่ื สมเด็ืจพระนางเจ้าสิริกิัติ้� 
พระบรมราชิน้นาถึ พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง 
สภานายิกัาสภากัาชาดืไทำย ในโอกัาสวันแม่แห่้งชาติ้ 
ต้ลอดืเดืือนสิงห้าคม

 โอกัาสน้� นายอรรณพ จิรกิัติ้ ผ้ ้กั ่อตั้�ง 
สถึานสงเคราะห้์ห้ญิงชรา “บ้านสุทุธีาวัาสเฉลิม 
พิรัะเกียรัติ” ให้้กัารต้้อนรับ พร้อมทัำ�งนำาเย้�ยมชม 
เรือนรองรับผ้้ส้งอาย่ท้ำ�พักั ณ บ้านส่ทำธิ์าวาส
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 วันท้ำ� 24 มิถ่ึนายน 2563 คณะอาสากัาชาดื 
ร่่น 3/2548 มอบเงินสนับสน่นแก่ัสำานักังานอาสา 
กัาชาดื จากัสมาชิกัอาสากัาชาดืร่่น 3/2548 
จำานวน 84,302.18 บาทำ เพื�อสนับสน่นกิัจกัาร 
ของสำานักังานอาสากัาชาดื ในโอกัาสครบรอบ  
80 ปี สำานักังานอาสากัาชาดื ท้ำ�กัำาลังจะมาถึึง 
ในวันท้ำ� 1 สิงห้าคม 2563 โดืยม้ ศาสต้ราจารย์-
กิัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย ์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร 
ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื รับมอบ ณ 
ห้้องประช่มชั�น 1  สำานักังานอาสากัาชาดื 

มอบเงินสนับสนุนแก่สำานักงานอาสากาชาด
เพ้ื้�อสนับสนุนกิจการของสำานักงานอาสากาชาด
ในโอกาสครบรอบ 80 ปีี สำานักงานอาสากาชาด

 วันท้ำ�  6  สิงห้าคม 2563 นางมณ้ 
ชื�นประดิืษฐ์ อาสากัาชาดือาว่โส มอบเงิน 
จำานวน 40,000 บาทำ เพื�อนำาเข้า "กองทุุน 80 ปี 
อาสากาชาดี" ณ ห้้องรับรอง 1 สำานักังาน 
อ า ส า กั า ช า ดื  ส ภ า กั า ช า ดื ไ ทำย  โ ดื ย ม้ 
ศาสต้ราจารย ์ กิัต้ ติ้ ค่ณ นายแพทำย ์ดืำ ารง 
เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื พร้อมด้ืวย นางสิริกัันยา ศิริรังษ้ รองผ้้อำานวยกัาร 
สำานักังานอาสากัาชาดื และคณะ ร่วมรับมอบในครั�งน้� ในโอกัาสสำานักังานอาสากัาชาดื ครบรอบ 80 ปี 
เพื�อนำาไปใช้ในกิัจกัารสำานักังานอาสากัาชาดืให้้เกิัดืประโยชน์ส้งส่ดืต่้อไป  

 วันท้ำ� 23 กัรกัฎาคม 2563 นางสาวสงวนศร้ 
อภิบ่ณโยภาส มอบเงินจำานวน 40,000 บาทำ  
เพื�อมอบเป็นกัองท่ำน 80 ปี สำานักังานอาสากัาชาดื 
โดืยศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย์ดืำารง 
เห้ร้ยญประยร้ ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื 
เป็นผ้้รับมอบ พร้อมดื้วยคณะอาสากัาชาดืร่วม 
แสดืงความยินด้ืในโอกัาสน้�

26 พฤษภาคม ~ กัันยายน 63



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

บันทึกเทปีถวัายพื้ระพื้ร 
เน่ื่�องในื่วโรกาสวันื่เฉลิิมพระชนื่มพรรษา 
สมเด็็จพระนื่างเจ้าสิริกิติิ์� พระบรมราชินีื่นื่าถ พระบรมราชชนื่นีื่พันื่ปีีหลิวง

 วันท้ำ� 20 กัรกัฎาคม 2563 นางจ่ฑามาศ อรรคเศรษฐัง อ่ปนายกัด้ืานบริกัารทำางกัารแพทำย์และ
ส่ขอนามัย โรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเทำว้ ณ ศร้ราชา และคณะอาสากัาชาดื สโมสรอาสากัาชาดื 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย บันทึำกัเทำปถึวายพระพร เนื�องในวโรกัาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็ืจพระนางเจ้าสิริกิัติ้� พระบรมราชิน้นาถึ พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง 12 สิงห้าคม 2563 และมอบ 
กัระเช้าผลไม้แก่ัเจ้าห้น้าท้ำ�สถึาน้วิทำย่โทำรทัำศน์ ช่อง 11 ผ้้ประสานงานเพื�อเป็นกัารขอบค่ณ ณ สถึาน้วิทำย่ 
โทำรทัำศน์แห่้งประเทำศไทำย ช่อง 11

ถวายพระพร เน่ื่�องในื่โอกาสเฉลิิมพระชนื่มพรรษา 
พระบาทสมเด็็จพระปีรเมนื่ทรรามาธิิบดี็ศรีสินื่ทร
มหาวชิราลิงกรณ มหิศรภููมิพลิราชวรางกูร 
กิติิ์สิริสมบูรณอดุ็ลิยเด็ช สยามินื่ทราธิิเบศรราชวโรด็ม 
บรมนื่าถบพิติ์ร พระวชิรเกล้ิาเจ้าอยู�หัว   

 วันท้ำ� 26 มิถ่ึนายน 2563 นางพ่ทำธิ์ชาติ้ บริบ้รณ์ทำรัพย์ 
อ่ปนายกั ศิลปวัฒนธิ์รรมไทำย สโมสรอาสากัาชาดื สำานักังาน 
อาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย นำาคณะกัรรมกัารสโมสรอาสากัาชาดื 
ร่วมบันทำึกัเทำปโทำรทัำศน์ ถึวายพระพรเนื�องในโอกัาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทำสมเด็ืจพระปรเมนทำรรามาธิิ์บด้ืศร้สิทำร 
มห้าวชิราลงกัรณ มหิ้ศรภ้มิพลราชวรางก้ัร กิัติ้สิริสมบ้รณอด่ืลยเดืช 
สยามินทำราธิิ์เบศรราชวโรดืม บรมนาถึบพิต้ร พระวชิรเกัล้า 
เจ้าอย้่หั้ว ณ สถึาน้วิทำย่โทำรทัำศน์แห่้งประเทำศไทำย (NBT)

ร่วัมบันทึกเทปีโทรทัศน์
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พิื้ธ่ิถวัายพื้ระพื้ร 
พื้ระบาทสมเด็จพื้ระเจ้าอย่้หั้วั 
รัชกาล้ท่� 10 เน้�องใน
วัันเฉลิ้มพื้ระชนมพื้รรษา

วัันทีุ� 2 กรักฎาคม 2563 นางพรรณ้ ส่ขเกิัดื เป็นตั้วแทำน 
แผนกักัารประดืิษฐ์ดือกัไม้ประดืิษฐ์มอบพานดือกับัว 
จำานวน 1 ค่้ ให้้สโมสรอาสากัาชาดื เพื�อร่วมกิัจกัรรม 
เท้ำยนพรรษาท้ำ� วัดืชนะสงครามวรมห้าวิห้าร กัร่งเทำพฯ 
อาสากัาชาดืร่วมถึวายเท้ำยนพรรษา เนื�องในวันเข้าพรรษา 

วัันทีุ� 3 กรักฎาคม 2563 นางพ่ทำธิ์ชาติ้ บริบ้รณ์ทำรัพย์ 
อ่ปนายกัศิลปวัฒนธิ์รรมไทำย สโมสรอาสากัาชาดื 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย นำาคณะ 
กัรรมกัารสโมสรอาสากัาชาดื และอาสากัาชาดื ร่วม 
สืบสานประเพณ้ วันสำาคัญทำางศาสนา วันเข้าพรรษา 
และวันอาสาฬห้บ้ชา นำาเท้ำยนพรรษา ห้ลอดืไฟ้ ผ้าสบง 
สังฆ์ทำานพร้อมปัจจัย แดื่พระสงฆ์์ จำานวน 9 ร้ป ณ 
พระอ่โบสถึ วัดืชนะสงครามราชวรมห้าวิห้าร

วัันทีุ� 9 กรักฏิาคม 2563 อาสากัาชาดืร่่น ปี 2563 ได้ื 
มารับกัารเร้ยนร้ ้ภาคทำฤษฎ้และปฏิิบัต้ิในโครงกัาร 
อาสาพัฒนาค่ณภาพช้วิต้ส้่เศรษฐกัิจพอเพ้ยง เร้ยน 
กัารทำำา em ขยายไปใช้ในครัวเรือนและสิ�งแวดืล้อม 
เป็นกัาร ลดื ละ เลิกั กัารใช้สารเคม้ เพื�อให้้ค่ณภาพช้วิต้ 
ด้ืขึ�น โดืยนางส่วรรณ้ วงศ์พิทำยาดิืศัย หั้วห้น้าโครงกัารฯ 
ให้้คำาแนะนำา ณ ห้้องปฏิิบัติ้กัารโครงกัารฯ

 วันท้ำ� 24 กัรกัฎาคม 2563 นายแผน 
วรรณเมธิ์ ้  เลขาธิ์ ิกัารสภากัาชาดืไทำย  
พร้อมดื้วยคณะผ้ ้บริห้ารบ่คลากัรแต้่ละ 
สำานักังานต้่างๆ ของสภากัาชาดืไทำยและ 
สำานักังานอาสากัาชาดื ในกัารน้� นายกิัต้ติ้ธัิ์ช 
กัลิ �นลอยผ้ ้ช ่วยผ้ ้อ ำานวยกัารและคณะ 
เจ้าห้น้าทำ้� สำานักังานอาสากัาชาดื ร่วมพิธิ์้ 
ลงนามถึวายพระพรชัยมงคล เนื �องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทำสมเดื็จ 
พระปรเมนทำรรามาธิ์ิบดื้ศร ้ส ินทำรมห้า 
วชิราลงกัรณ มห้ิศรภ้มิพลราชวรางกั้ร  
กิัติ้สิริสมบ้รณอด่ืลยเดืช สยามินทำราธิิ์เบศร-
ราชวโรดืม บรมนาถึบพิต้ร พระวชิรเกัล้าเจ้า 
อย้่หั้ว วันท้ำ� 28 กัรกัฎาคม 2563 ณ ชั�น 1 
อาคารภ้มิสิริมังคลาน่สรณ์ โรงพยาบาล 
จ่ฬาลงกัรณ์ สภากัาชาดืไทำย
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อาสากัาชาดื ร่่น 3/2560 มอบต๊่้กัต้า แจกััน-ดือกัไม้ 
และดือกัไม้พลาสาต้ิกัเพื�อใช้ต้กัแต้่งสถึานทำ้�ใช้ใน 
กัิจกัรรมต้่างๆ ในวันคล้ายวันสถึาปนาสำานักังาน 
อาสากัาชาดื 80 ปี 1 สิงห้าคม 2563 โดืยม้นางสายทำอง 
ศร้ภิญโญ หั้วห้น้ากัล่่มงานแผนงานและพัฒนาเป็น 
ผ้้รับมอบ ณ สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย

ข่าวักิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

วัันทุี� 10 สิงหัาคม 2563 สโมสรอาสากัาชาดื 
จัดืกัิจกัรรมอน่รักัษ์ไทำยใส่ใจอาสาส้งวัย (ค่ณแม่ 
อาสา) เพ ื �อให้ ้อาสากัาชาดือาว ่โสไดื ้ เล ่าถึ ึง 
ประสบกัารณ์กัารปฎิบัต้ิงานแกั่อาสากัาชาดืร่ ่น 
ต้่อๆ มา โดืยภายในงานม้กัิจกัรรมต้่างๆ เพื �อ 
ให้้อาสากัาชาดืทำ่กัร่่นไดื้ม้ส่วนร่วม ทำั�งน้�ประธิ์าน 
เปิดืงานไดื้แกั่ อาจารย์จันทำร์ฉาย ปทำ่มานนทำ์ 
อาสากัาชาดือาว่โส และศาสต้ราจารย์กัิต้ต้ิค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้ ้อ ำานวยกัาร 
สำานักังานอาสากัาชาดืและเรือเอกันายแพทำย์ 
ปริญญา พลังวชิรา นายกัสโมสรอาสากัาชาดื 
ให้้เกั้ยรต้ิร่วมงานและมอบของทำ้�ระลึกัแกั่ค่ณแม่ 
อาสา ทำ้�ห้้องประช่มส่ทำธิ์าสา ชั �น 4 สำานักังาน 
อาสากัาชาดื

วัันทุี� 17 สิงหัาคม 2563 นางอำาพัน เมธิ์ิยนนทำ์  
ผ้ ้ดื ้แลอาสากัาชาดืปฏิิบัต้ ิงานแผนกัจ่ายกัลาง 
พิเศษและคณะปฎิบัต้ิงานจัดืทำำาสำาล้ซึ่ ับสมอง 
เพื �อสนับสน่นงานของโรงพยาบาลจ่ฬาลงกัรณ์ 
ต้ามภารกัิจดื้านกัารบริกัารทำางแพทำย์และส่ขภาพ-
อนามัย ทำ้ �อาคารอ่ปกัิจเวชชกัาร โรงพยาบาล 
จ่ฬาลงกัรณ์

วัันทุี � 22 สิงหัาคม 2563 อาสากัาชาดืกัล่ ่ม 
ไห้มพรม 16 คน นำาโดืย นางภาคิน้ ห้มั�นเพ้ยร 
และคณะ มอบเงินซึ่ึ �งรวบรวมจากัสมาชิกัและ 
ผ้้ม้จิต้กั่ศล จำานวน 130,900 บาทำ เพื�อสมทำบทำ่น 
สร้างอาคารเอนกัประสงค์ สำาห้รับสมาชิกัชมรม 
ผ้้ส้งอาย่โรงพยาบาลส่งเสริมส่ขภาพ ต้ำาบลบึงฉวากั 
อำาเภอเมือง จังห้วัดืส่ราษฎร์ธิ์าน้ ม้ประธิ์านชมรม 
ผ้้ส้งอาย่ โรงพยาบาลส่งเสริมส่ขภาพ ต้ำาบลบึงฉวากั 
เป็นผ้ ้ร ับเงินพร้อมห้น้ากัากัอนามัย และห้มวกั 
ไห้มพรมจำานวนห้นึ�ง
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 สำานักังานอาสากัาชาดื  โดืยคณะอาสากัาชาดื  ออกัปฏิิบัต้ิงานจัดืห้าโลห้ิต้  ดืวงต้า  อวัยวะ 
และผ้้อ่ทิำศร่างกัาย  โดืยปฏิิบัติ้ภารกิัจเชิงร่กั  เพื�อต้อบสนองภารกิัจ  สภากัาชาดืไทำย  ท้ำ�ได้ืรับมอบห้มาย
จากัรัฐบาลให้้ม้ห้น้าท้ำ�ห้ลักัในกัารจัดืห้าโลหิ้ต้ให้้ม้ปริมาณเพ้ยงพอ  ปลอดืภัย  และม้ค่ณภาพส้งส่ดื  จากั
ผ้้บริจาคโลห้ิต้ดื้วยความสมัครใจไม่ห้วังสิ�งต้อบแทำน  เพื�อนำาไปใช้รักัษาผ้้ป่วยทำั�วประเทำศ  และกัารออกั
ปฏิิบัติ้งานเชิงร่กัของคณะอาสากัาชาดื ยังครอบคล่มไปถึึงกัารต้อบรับกัารแสดืงเจต้จำานงของประชาชน
ทำ้ �ประสงค์บริจาคดืวงต้า  เป็นกัารแสดืงความจำานงต้ั �งแต้่ยังม้ช้วิต้  เพื �อมอบดืวงต้าของต้นเอง
ภายห้ลังจากัเส้ยช้วิต้แล้ว  อ้กัทำั�งยังรวมกัารออกัปฏิิบัต้ิงานเชิงร่กัของคณะอาสากัาชาดืในกัารออกั
รับบริจาคอวัยวะฯ  เพื�อส่งเสริมสนับสน่นให้้ม้กัารบริจาคอวัยวะให้้มากัเพ้ยงพอต่้อกัารปล้กัถ่ึายอวัยวะ
ภายในประเทำศ อย่างเป็นกัลาง เสมอภาค โดืยไม่ม้กัารซืึ่�อขายอวัยวะ โดืยในแต่้ละเดืือนจะม้คณะอาสา
กัาชาดืผ้้ปฏิิบัติ้งานกัารจัดืห้าโลหิ้ต้ ดืวงต้า อวัยวะ และกัารแสดืงความจำานงอ่ทิำศร่างกัาย ออกัปฏิิบัติ้งาน
ไปยังพื�นทำ้�ต้่างๆ  ทำั�วกัร่งเทำพมห้านคร  เพื�ออำานวยความสะดืวกัให้้กัับประชาชนในพื�นทำ้�ต้่างๆ  เข้าถึึง
กัารบริกัารอย่างง่ายดืาย โดืยม้คณะอาสากัาชาดืออกัปฏิิบัติ้งานในพื�นท้ำ�ต่้างๆ และจำานวนของผ้้บริจาค
ท้ำ�เข้าร่วม ดัืงน้� 

ออกห้น่วัย
รับบริจาคเชิงรุก

กิจกรรม

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด
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การปีฏิบัติ่งานคณะอาสากาชาด
ออกรับบริจาคโล้หิ้ต่ ดวังต่า 
อวััยวัะ แล้ะอุทิศร่างกายเชิงรุก 
ประจำ�เดือนัมิถุนั�ยนั – สำิงห�คุม พ.ศ. 2563 
พื�นัที�ปฏิบำัติง�นั ดังนัี� 

• กัรมสารวัต้รทำห้ารบกั 
• บริษัทำ ปต้ทำ. จำากััดื (มห้าชน)
• กัองบัญชากัารปราบปรามยาเสพต้ิดื
• โรงเร้ยน จ่าอากัาศ ดือนเมือง กัร่งเทำพฯ
• ศ้นย์กัารค้าพรอมานาดื ม้นบ่ร้ 
• บริษัทำ พานาโซึ่นิค จำากััดื นิคมอ่ต้สาห้กัรรมนวนคร 

จังห้วัดืปท่ำมธิ์าน้
• ศ้นย์กัารค้าซึ่้คอนสแควร์ ศร้นครินทำร์
• กัองทำัพอากัาศ ห้น่วยบัญชากัารอากัาศโยธิ์ิน
• สถึานปฏิิบัต้ิธิ์รมพ่ทำธิ์เมต้ต้าธิ์รรม จังห้วัดืสม่ทำรสาคร
• ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษต้รและสห้กัรณ์กัารเกัษต้ร 
• อาคาร TU Dome Plaza มห้าวิทำยาลัยธิ์รรมศาสต้ร์ 

วิทำยาเขต้รังสิต้
• อาคาร SC มห้าวิทำยาลัยธิ์รรมศาสต้ร์ วิทำยาเขต้รังสิต้
• อาคารชาญอิสสระ 2 
• กัองทำัพอากัาศ กัรมพลาธิ์ิกัารทำห้ารบกั
• ธิ์นาคารกัสิกัรไทำย สำานักัพห้ลโยธิ์ิน
• บริษัทำ บาธิ์ร้มดื้ไซึ่ดื์ ไอ-สปา จำากััดื ปทำ่มธิ์าน้
• มห้าวิทำยาลัยรัต้นบัณฑิต้

จำานวันผู้้้บริจาค แล้ะผู้้้แสดงควัามจำานงค์

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด
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บำริจ�คุโลิ่หิต 
1783 ร�ย

บำริจ�คุดว้งต�
805 ร�ย

บำริจ�คุอว้ัยว้ะ
634 ร�ย

บำริจ�คุร��งก�ย
233 ร�ย



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

นายชัยวัฒน์ อินทำรชาธิ์ร อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดื ด้ืานบริกัารโลหิ้ต้ ดืวงต้า อวัยวะ

นางสาววิภา ลาภาเกัษมทิำพย์    นางดืวงต้า โพธิิ์โต้

นางนันท์ำชพร พินิจกัลาง    นางพิมพ์พนิดืดืา จันทำร์ทำองใบ

นางณัฏิฐิยา ส่ขสม     นางภาสน์พิมน ก้ัรติ้พรพัต้ร์ 

นางกัร่ณา จันทำร์ห้อมห้วล     นางส่วภัทำร ห้วังส่ขเกัษม

นางสาวจ่ฑามาศ เอกัมห้าค่ณ    นางจิราวรรณ รัต้นากัร 

นางภาคิน้ ห้มั�นเพ้ยร      นางพรพรรณ เมฆ์นาวิน 

นางประช่ม เพ็ชรรักัษ์     นางวิไลวรรณ พฤทำธิิ์�ขจรชัย

นางภทำรษร พันธ่ิ์มบำาร่ง     ว่าท้ำ�ร้อยต้ร้ ส่ทำธิิ์พงศ์ ค้่มแก้ัว 

นางสาวส่ภาน้ ศร้แสงส่ข    นางส่นทำร้ ร่จิต้านนท์ำ  

นางสาวส่ดืา วิทำยบ่ษราคัม    นายสมควร ม้สิกัอินทำร์ 

นางกััลญณ้ ใจจง     นางพรรณ้ ม้สิกัอินทำร์

นางเจ้ยมจิต้ต์้ ชวดืบัว     นางพรทิำพย์ พ้ลสมบัติ้

นางประนอบ ซึ่อยสก่ัล     นางมาล้ พิริยะวัฒน์ 

นางสมบ้รณ์ อินทำรชาธิ์ร    นางสาวกัาญจนา กัังวานพรศิริ

นางภรณ์จิต้ร์ กัองแก้ัว     นางวิภาพรรณ ส่คนธ์ิ์สวรรค์ 

นางสาวณพิชญา ส่วรรณภ้มิ    นางปิยะศิริ นาโคศิริ 

นายธิ์ราเทำพ บ่ณยรัต้กัลิน    นางสาวรมิต้า อั�นวงษ์ 

นางอัจฉราวรรณ์ อัศวรัต้นาภรณ์   นางเสาวณ้ อสัต้ถึวาส้

นส.มัลลิกัา พิพัฒน์ว้รวัฒน์    นางวาร่ณ้ นิ�มเสาะ

นางกััลลยาณ้ ว่องไวกิัจไพศาล    นางนงพงา วิชญเลิศเทำวัญ   

นางมานิกัาร์ ว่องวิชชกัร    นางเสาวณ้ อสัต้ถึวาส้    

นางสาวศิวพร เกืั�อก้ัลเก้ัยรติ้    นางสาวส่ดืา เห้ล่าดืำารงก่ัล   

นางสาวช้ใจ จงนิมิต้รไพบ้ลย์

คณะอาสากาชาด ร่วัมปีฏิบัติ่งาน
ออกรับบริจาคโล้หิ้ต่ ดวังต่า 
อวััยวัะ แล้ะอุทิศร่างกาย
เชิงรุก ดังน่� 
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 วันท้ำ�  13 กัรกัฏิาคม 2563 โรงพยาบาล
ธิ์รรมศาสต้ร์เฉลิมพระเก้ัยรติ้ ขอความอน่เคราะห์้
ทำางศ้นย์บริกัารโลห้ิต้แห้่งชาต้ิ  ให้้เจ้าห้น้าท้ำ�
นักัเทำคนิคกัารแพทำย์เย้ �ยมชมและศึกัษางาน  
พร้อมกัับเย้ �ยมชมกัารปฏิบิัต้ ิงานท้ำ �ฝ้ ่ายผลิต้
ส่วนประกัอบโลหิ้ต้เพื�อนำาความร้้ไปปฏิิบัติ้งานใน
ธิ์นาคารเลือดืของโรงพยาบาลในกัารน้�เจ้าห้น้าท้ำ�
ให้้ความสนใจกัารทำำางานของอาสากัาชาดืและ
กัล่าวขอบค่ณในความม้จิต้อาสาด้ืวย  

คณะแพื้ทย์แล้ะนักศึกษา เข้าศึกษาด้งาน
การปีฏิบัติ่งานของอาสากาชาด
เพ้ื้�อสนับสนุนงานฝ่่ายผู้ลิ้ต่ส่วันปีระกอบโล้หิ้ต่ 
ณ ศ้นย์บริการโล้หิ้ต่แห่้งชาติ่ สภากาชาดไทย

 วันท้ำ�  10  สิงห้าคม  2563  คณะแพทำย์
ประจำาบ้าน  ภาควิชาพยาธิ์ิวิทำยา  คณะแพทำย์-
ศาสต้ร์โรงพยาบาลรามาธิ์ิบดื้  โรงพยาบาล
จ่ฬาลงกัรณ์มห้าวิทำยาลัยและแพทำย์ประจำาบ้าน
ต้่อยอดืชั�นท้ำ�  1  สาขาอาย่รศาสต้ร์  แผนกัโลห้ิต้
วิทำยา กัองอาย่รกัรรม โรงพยาบาลพระมงก่ัฎเกัล้า
เจ้าอย้่หั้ว รวม 8 คน มาศึกัษาด้ืงานบริกัารโลหิ้ต้ 
ฝ่้ายผลิต้ส่วนประกัอบโลหิ้ต้และด้ืกัารปฏิิบัติ้งาน
ของอาสากัาชาดื  ม้  ภญ.ปิยวดื้  วิทำยาวิวัฒน์  
ห้ัวห้น้าฝ้่ายผลิต้ส่วนประกัอบโลห้ิต้พาเย้�ยมชม
กัารปฏิิบัติ้งาน
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 เมื�อวันท้ำ� 1 กัรกัฏิาคม 2563 เป็นต้้นมา นับเป็น 
สัปดืาห้ ์แรกัของกัารปฏิิบัติ้งานของอาสากัาชาดื 
ฝ้่ายผลิต้ส่วนประกัอบโลหิ้ต้ กัลับมาปฏิิบัติ้งาน ณ 
ศ้นย์บริกัารโลหิ้ต้แห้่งชาติ้ ห้ลังจากัวิกัฤต้กัารระบาดื 
ของไวรัสโควิดื-19 เริ�มคล้�คลาย สำานักังานอาสากัาชาดื
ม้คำาสั�งให้้อาสากัาชาดืสามารถึปฏิิบัติ้งานในพื�นท้ำ�งาน 
ต่้างๆ ได้ืต้ามปกัติ้

  ทัำ�งน้� นางอวยพร สิงห้นาทำ ผ้้ด้ืแลอาสากัาชาดื นำา
คณะอาสากัาชาดืร่วมกัันปฏิิบัติ้ห้น้าท้ำ�อย่างเข้มแข็ง 
เพื�อให้้ได้ืผลงานท้ำ�เป็นมาต้รฐานอย่างต่้อเนื�อง  

 วันท้ำ� 28 กัรกัฏิาคม 2563 คณะอาสากัาชาดื 
ฝ้่ายผลิต้ส่วนประกัอบโลหิ้ต้ ปฏิิบัติ้งานท้ำ�ศ้นย์บริกัาร 
โลหิ้ต้แห้ ่งชาติ้ จำานวน 16 คน เพื�อถึวายเป ็น 
พระราชก่ัศลเนื�องในวโรกัาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทำสมเด็ืจพระเจ้าอย้่หั้ว 

 วันท้ำ� 12 สิงห้าคม 2563 ศ้นย์บริกัารโลหิ้ต้ 
แห้่งชาติ้ขอความอน่เคราะห้์อาสากัาชาดื ฝ้่ายผลิต้ 
ส่วนประกัอบโลห้ิต้ปฏิิบัติ้งานถึวายเป็นพระราชก่ัศล 
แดื่ สมเดื็จพระนางเจ้าสิริกิัติ้� พระบรมราชิน้นาถึ 
พระบรมราชชนน้พันปีห้ลวง เนื�องในโอกัาสวันคล้าย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ม้ผ้้มาบริจาคโลหิ้ต้จำานวนมากั
อาสากัาชาดืปฏิิบัติ้งาน จำานวน 16 คน เริ�มตั้�งแต้่กัาร 
ร้ดืเส้นโลหิ้ต้ กัารปิดืผนึกัเส้นโลหิ้ต้ท้ำ�ร้ดืแล้วมัดืสาย 
โลหิ้ต้ห้ลังป ิดืผน ึกั และแยกักัร่ ๊ปโลหิ้ต้ท้ำ� มัดืแล ้ว 
ลงต้ะกัร้าเอาไปแช่เย็น เพื�อใช้กัับผ้้ป่วยต้่อไป โดืยม้ 
หั้วห้น้าฝ่้ายผลิต้ส่วนประกัอบโลหิ้ต้เย้�ยมให้้กัำาลังใจ 

อาสากาชาดปีฏิบัติ่งาน 
ณ ศ้นย์บริการโล้หิ้ต่แห่้งชาติ่
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ก ิจกรรมก�รประช ุม

โครงการสัมมนา 

Strategic Volunteer 
Alignment 

สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด สำภ�ก�ช�ดไทย โดยกลิุ่�มง�นัแผู้นัง�นัแลิ่ะพัฒนั� กำ�หนัดจัดโคุรงก�ร 
สำัมมนั� Strategic Volunteer Alignment ระบำบำอ�สำ�สำมัคุรสำภ�ก�ช�ดไทย ระหว้��งว้ันัที� 22 – 23 
สำิงห�คุม 2563 ณ โรงแรมสำว้นัสำ�มพร�นั จังหว้ัดนัคุรปฐม 

 ในกัารสัมมนาครั�งน้�ม่่งห้วังเพื�อให้้เกิัดืกัาร 
บ้รณากัาร ส่งต้่อเป็นโครงกัารดื้านกัารพัฒนา 
ระบบอาสาสมัครสภากัาชาดืไทำย ม้เป้าห้มายและ 
แนวทำางกัารทำำางานร่วม เพื�อกัารบ้รณากัารระบบ
อาสาสมัครสภากัาชาดืไทำย (Goal&Alignment) 

Strategic Volunteer Alignment ระห้ว่าง 
ห้น่วยงานในกัล่่ม Cluster เด้ืยวกััน นำาไปส้่กัาร 
จัดืทำำาแผนแม่บทำกัารพัฒนาระบบอาสาสมัคร 
สภากัาชาดืไทำย ฉบับท้ำ� 3 ต่้อไป

ระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย ครั�งท่� 1 
วัันท่� 22 – 23 สิงห้าคม 2563 ณ โรงแรมสวันสามพื้ราน จังห้วััดนครปีฐม
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ก ิจกรรมก�รประช ุม

 เมื�อวันท้ำ� 22 สิงห้าคม 2563 ศาสต้ราจารย์ 
กิัต้ติ้ ค่ณ นายแพทำย ์ดืำ ารง เห้ร้ยญประย้ร 
ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื กัล่าวรายงาน
ถึึงวัต้ถ่ึประสงค์ต้่อทำ่านประธิ์านในพิธ้ิ์ โอกัาสน้� 
ไดื้รับเก้ัยรติ้จากั นายแพทำย์พินิจ ก่ัลละวณิชย์ 
ผ้้ช่วยเลขาธิิ์กัารสภากัาชาดืไทำย ประธิ์านในพิธ้ิ์ 
เปิดืกัารสัมมนา และบรรยายพิเศษในครั�งน้� อ้กัทัำ�ง
คณะผ้้บริห้ารและผ้้เข้าร่วมสัมมนาจากัสำานักังาน 
ต้่างๆ ในสภากัาชาดืไทำย ไดื้ร่วมสัมมนาอย่าง 
พร้อมเพร้ยงกััน

 ต้ ่อมา อาจารย ์ธิ์นิต้สรณ์ จิระพรชัย 
รองอธิิ์กัารบด้ืฝ้่ายแผนและสารสนเทำศ มห้า- 
วิทำยาลัยเทำคโนโลยพ้ระจอมเกัล้าธิ์นบ่ร้ พร้อมด้ืวย 
คณะวิทำยากัรผ้ ้ทำรงค่ณว่ฒิจากัมห้าวิทำยาลัย 
เทำคโนโลย้พระจอมเกัล้าธิ์นบ่ร้ ดืำาเนินรายกัาร 
กัารจัดืกัารสัมมนา โดืยแบ่งกัารทำำากิัจกัรรม 
ออกัเป็นช่วงต่้างๆ ดัืงน้�

ช่วังทีุ� 1  การัสนทุนาแลกเปลี�ยนควัามคิดี

ช่วังทีุ� 2  Alignment Workshop

ช่วังทีุ� 3  Strategic Project/Program
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 วันท้ำ� 3 สิงห้าคม 2563 นายเต้ช 
บ่นนาค ผ้้ช่วยเลขาธิิ์กัาร สภากัาชาดืไทำย 
ฝ้่ายบริห้าร เป็นประธิ์านกัารประช่ม 
คณะกัรรมกัารพัฒนาระบบอาสาสมัคร 
ของสภากัาชาดืไทำย เ พื� อ ติ้ดืต้าม 
กัารพัฒนาระบบฯ และกัารดืำาเนินงาน 
ต้่างๆ ของกัารพัฒนาระบบอาสาสมัคร 
ของสภากัาชาดืไทำย ณ ห้้องประช่ม 
ส่ทำธิ์าสา ชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย

 จากันั�นคณะวิทำยากัรสร่ปกัารสัมมนาในวันแรกัของกัาร 
สัมมนา โอกัาสน้�ไดื ้ รับเก้ัยรติ้จากั ดืร.กัฤษณพงศ์ ก้ัรติ้กัร 
กัรรมกัารสภากัาชาดืไทำย ให้้เก้ัยรติ้บรรยายพิเศษ สร่ป และช้�แนะ
แนวทำางในกัารขับเคลื�อนกัารทำำางานในระบบอาสาสมัครสภา 
กัาชาดืไทำย ต่้อมาวันท้ำ� 23 สิงห้าคม 2563 คณะวิทำยากัรผ้้ทำรงค่ณว่ฒิ 
จากัมห้าวิทำยาลัยเทำคโนโลย้พระจอมเกัล้าธิ์นบ่ร้ ดืำาเนินรายกัาร 
ในกิัจกัรรมสัมมนา ช่วงท้ำ� 4 นำาสนอผล Workshop โดืย ผศ.ดืร.
สันติ้ เจริญพรวัฒนา โดืยให้้ผ้้เข้าร่วมสัมมนาทัำ�ง 4 กัล่่ม ได้ืนำาเสนอ 
ผลงาน โดืยม้คณะผ้้บริห้ารและวิทำยากัรผ้้ทำรงค่ณว่ฒิ ร่วมอภิปราย 
และให้้ข้อเสนอแนะต้ลอดืกัารนำาเสนอ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ�งท้ำ� 
จะนำาไปส่้กัารพัฒนากัารดืำาเนินงานระบบอาสาสมัครสภากัาชาดืไทำย 
โอกัาสน้� ไดื้รับเก้ัยรติ้จากั ดืร.กัฤษณพงศ์ ก้ัรติ้กัร กัรรมกัาร 
สภากัาชาดืไทำย บรรยายสร่ปผลกัารสัมมนาทัำ�ง 2 วัน และ 
นายแพทำย์พินิจ ก่ัลละวณิชย์ ผ้้ช่วยเลขาธิิ์กัารสภากัาชาดืไทำย 
กัล่าวปิดืกัารสัมมนาฯ ในครั�งน้�

ปีระชุ มระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย 

กิจกรรมก�รประช ุม
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 วันท้ำ�  11 มิถ่ึนายน 2563 ศาสต้ราจารย ์ กิัต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประยร้ ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื 
สภากัาชาดืไทำย เป็นประธิ์านเปิดืกัารประช่มกัรรมกัารสโมสร 
อาสากัาชาดื พร้อมแนะนำารักัษากัารนายกัสโมสรอาสากัาชาดื 
ได้ืแก่ั เรือเอกันายแพทำย์ปริญญา พลังวชิรา และกัรรมกัารสโมสร
อาสากัาชาดืช่ดืให้ม่ประจำาปี 2562-2564 โดืยประช่มติ้ดืต้ามงาน 
สร่ปกัารดืำาเนินกิัจกัรรมต่้างๆ ในช่วงกัารแพร่ระบาดื COVID–19 
พร้อมกัันน้�ไดื้ม้กัารแจกัห้น้ากัากัใส Face Shield จากันั�น 
ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ไดื้มอบ 
เครื�องเส้ยงแบบเคลื�อนท้ำ�ให้้แกั่ รศ.สาล้ ปาลกัะวงศ์ ณ อย่ธิ์ยา 
เพื�อนำาไปใช้ในกิัจกัรรมดืนต้ร้ไทำย และรับมอบห้น้ากัากัอนามัย 
จำานวน 60 ชิ�น โดืยนางส่กััญญา จงจิต้รนันท์ำ หั้วห้น้ากัล่่ม 2559 
รักัษ์โลกัส้เข้ยว วัดืสระส้�ม่ม เพื�อนำาไปมอบให้้แกั่ผ้้บริจาคโลหิ้ต้ 
ดืวงต้า อวัยวะ ซึึ่�งม้ นายชัยวัฒน์ อินทำรชาธิ์ร เป็นอ่ปนายกัสโมสร 
อาสากัาชาดื ดื้านบริกัารโลหิ้ต้ ดืวงต้า อวัยวะ ณ ห้้องประช่ม 
ชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื และวันท้ำ� 18 มิถ่ึนายน 2563 
เรือเอกันายแพทำย์ปริญญา พลังวชิรา รักัษากัารนายกัสโมสร 
อาสากัาชาดื เปิดืประช่มแนะนำาวิธ้ิ์กัารทำำางาน 5 กัล่่มงาน และ 
กัารทำำางานในสโมสรอาสากัาชาดื แก่ักัรรมกัารสโมสรอาสากัาชาดื 
และห้ัวห้น้าท้ำมงานพร้อมเจ้าห้น้าท้ำ�สำานักังานท้ำ�ประสานงาน 

ปีระชุ มสโมสรอาสากาชาด

กิจกรรมก�รประช ุม
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 วันท้ำ� 24 สิงห้าคม 2563 ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ต่้ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้้อำานวยกัารสำานักังาน 
อาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย ประธิ์านในท้ำ�ประช่มผ้้นำา 
อาสากัาชาดื ประจำาเดืือนสิงห้าคม 2563 และ นายธิ์นธ้ิ์ร์ธิ์าญ 
ส่ภาพรเห้มนิทำร์ หั้วห้น้าฝ่้ายกิัจกัรรมอาสากัาชาดื สำานักังาน 
อาสากัาชาดื ประช่มเพื�อติ้ดืต้ามผลกัารปฏิิบัติ้งานของอาสา
กัาชาดื และมอบแนวทำางกัารปฏิิบัติ้งาน ช้�แจงความก้ัาวห้น้า 
และทิำศทำางกัารทำำางานของสำานักังานอาสากัาชาดื ต้ลอดืจน
ห้ารือถึึงกัารพัฒนางานอาสากัาชาดืให้้ม้ความพร้อม และ 
บำาร่งขวัญกัำาลังใจกัับคณะอาสากัาชาดืท่ำกัพื�นท้ำ�งาน 
โดืยในครั�งน้� ม้อ่ปนายกัสโมสรอาสากัาชาดืร่วมประช่ม 
พร้อมด้ืวย ผ้้ด้ืแลอาสากัาชาดืจากัพื�นท้ำ�งานต่้างๆ ประธิ์านร่น่ 
อาสากัาชาดื และวิทำยากัรแกันนำา ณ ห้้องประช่มชั�น 4 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย

ปีระชุมผู้้้นำาอาสากาชาด 

กิัจกัรรม ณ ห้้องประช่มชั�น 1 สำานักังานอาสากัาชาดื วันท้ำ� 16 กัรกัฏิาคม และ 
วันท้ำ� 13 สิงห้าคม 2563 ศาสต้ราจารยกิ์ัต้ติ้ค่ณ นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประยร้ 
ผ้้อำานวยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย นายแพทำย์ปริญญา 
พลังวชิรา นายกัสโมสรอาสากัาชาดื ประธิ์านในท้ำ�ประช่มและคณะกัรรมกัาร
สโมสรอาสากัาชาดื เพื�อติ้ดืต้ามงาน กัารเต้ร้ยมงานเพื�อจัดืกิัจกัรรมและผล 
กัารดืำาเนินงานด้ืานต่้างๆ พร้อมกัันน้�ยงัได้ืช้�แจ้งกิัจกัรรมเฝ้้าฯ รับเสด็ืจ สมเด็ืจ 
พระเจ้าล้กัเธิ์อ เจ้าฟ้้าพัชรกิัติ้ยาภา นเรนทิำราเทำพยวด้ื กัรมห้ลวงราชสาริณ้สิริพัชร 
มห้าวัชรราชธิิ์ดืา เสด็ืจแทำนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธิ์อ พระองค์เจ้าโสมสวล้ 
กัรมห้มื�นส่ทำธิ์นาร้นาถึ ซึึ่�งเป็นวันสถึาปนาสำานักังานอาสากัาชาดื ครบ 80 ปี 
ณ ห้้องประช่มส่ทำธิ์าสา 1 ชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื

ก ิจกรรมก�รประช ุม
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ก ิจกรรมก�รประช ุม
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 วันท้ำ� 18 มิถ่ึนายน 2563 นายกัิต้ติ้ธัิ์ช 
กัลิ�นลอย ผ้้ช่วยผ้้อำานวยกัาร สำานักังานอาสากัาชาดื 
นางสายสม วงศาส่ลักัษณ์ อ่ปนายกัสโมสรอาสา 
กัาชาดื ด้ืานพัฒนาค่ณภาพช้วิต้และงานบรรเทำาท่ำกัข์ 
ประธิ์านอาสากัาชาดืเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 72 พรรษา  
ประช่มติ้ดืต้ามกิัจกัรรมของอาสากัาชาดืเฉลิม 
พระเก้ัยรติ้ 72 พรรษา โดืยเน้นในเรื�องกิัจกัรรมอาสา 
กัาชาดืฯ และกิัจกัรรมโรงเร้ยนเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 48 
พรรษา ในพระราช้ปถัึมภ์ฯ จากันั�นรับมอบเงินจากั 
นางเกั็จวล้ โรจน์รัต้นวล้ นางสต้ร้รัต้น์ คงว้ระวัฒน์ 
บ่ญยสัมพันธ่ิ์์ อาสากัาชาดืเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 72 
พรรษา จำานวน 10,000 บาทำ และ Mrs.Kwok  
Ping Dej-Udom จำานวน 8,000 บาทำ เพื�อสนับสน่น 

กิจกรรม
อาสากาชาด
เฉลิ้มพื้ระเก่ยรติ่ 
72 พื้รรษา

โรงเร้ยนเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 48 พรรษา ในพระราช้ปถัึมภ์ฯ 
พร้อมกัันน้�ไดื้อวยพรวันคล้ายวันเกิัดื นางรัชต้์ภา 
วชิราภรณ์เดืช พร้อมบริจาคสนับสน่นกิัจกัรรม 
อาสากัาชาดืเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 72 พรรษา จำานวน 
1,000 บาทำ ณ ห้้องประช่ม ชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื 
และวันท้ำ� 13 สิงห้าคม 2563 ศาสต้ราจารย์กิัต้ติ้ค่ณ 
นายแพทำย์ดืำารง เห้ร้ยญประย้ร ผ้ ้อำานวยกัาร 
สำานักังานอาสากัาชาดื และนางสายสม วงศาส่ลกััษณ์ 
ประธิ์านอาสากัาชาดืเฉลิมพระเก้ัยรติ้ 72 พรรษา  
เป็นประธิ์านกัารประช่มติ้ดืต้ามงานและกิัจกัรรม 
ต้่างๆ ในเดืือนสิงห้าคม พร้อมน้� คณะอาสากัาชาดื 
เฉลิมพระเก้ัยรติ้ 72 พรรษา ร่วมทำำาบ่ญในกิัจกัรรม
ถึวายผ้าพระกัฐินสภากัาชาดืไทำย 3,000 บาทำ 
และสมทำบท่ำนกัองท่ำน 80 ปี สำานักังานอาสากัาชาดื 
จำานวน 50,000 บาทำ และฉลองวันคล้ายวันเกิัดื 
สมาชิกัภายในร่่น ณ ห้้องประช่มชั�น 4 สำานักังาน 
อาสากัาชาดื
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บรรเทาทุกข์ผู้้้ปีระสบอุทกภัย 
จังห้วััดสุโขทัย
 จากัสถึานกัารณ์นำ�าท่ำวมท้ำ�จงัห้วัดืส่โขทัำย ปริมาณนำ�าจำานวนมากั 
ไห้ลทำะลักัเข้าทำ่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างต้่อเนื�อง เจ้าห้น้าท้ำ�ห้ลาย 
ภาคส่วนระดืมกัำาลังเข้าช่วยเห้ลือ ห้ลังเกิัดืเห้ต่้คันดิืนริมต้ลิ�งบริเวณ 
ถึนนเล้ยบแม่นำ�ายม พื�นท้ำ�ห้ม่้ท้ำ� 1 บ้านวังหิ้น และห้ม่้ท้ำ� 7 บ้านบางสงฆ์์ 
ต้ำาบลปากัแคว อำาเภอเมือง จังห้วัดืส่โขทัำย พังทำลายจากักัารกััดืเซึ่าะ 
ของกัระแสนำ�าจากัแม่นำ�ายมท้ำ�เพิ�มปริมาณส้งขึ�นอย่างรวดืเร็ว จนทำำาให้้
มวลนำ�าจำานวนมากัไห้ลบ่าเข้าท่ำวมบ้านเรือนประชาชนและขยายวงกัว้าง
ส่้พื�นท้ำ�ทำางกัารเกัษต้ร

 จากัสถึานกัารณ์ดัืงกัล่าว สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย 
สนับสน่นภารกัิจ บรรเทำาท่ำกัข์ผ้้ประสบอ่ทำกัภัย ร่วมกัับม้ลนิธิิ์อาสา 
เพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยากั สภากัาชาดืไทำย วันท้ำ� 24 สิงห้าคม 2563 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภากัาชาดืไทำย สนบัสน่นภารกัจิบรรเทำาท่ำกัข์ 
ผ้ ้ประสบอ่ทำกัภัย ร่วมกัับ ม้ลนิธิิ์อาสาเพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยากั 
สภากัาชาดืไทำย โดืยจัดืตั้�งรถึประกัอบอาห้ารเพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยากั 
สภากัาชาดืไทำย เพื�อทำำากัารประกัอบอาห้ารแจกัจ่ายกัับประชาชนท้ำ� 
ได้ืรับความเดืือดืร้อนจากันำ�าท่ำวม และนำ�าป่าไห้ลห้ลากั 

 โดืยจัดืตั้�งรถึประกัอบอาห้ารฯ เพื�อแจกัจ่ายกัับประชาชนและ
บรรเทำาความเดืือดืร้อนในเบื�องต้้น ณ บริเวณห้น้าท้ำ�ทำำากัารองค์กัาร 
บริห้ารส่วนต้ำาบลปากัแคว อำาเภอเมือง จังห้วัดืส่โขทัำย 

โดียการัจัดีทุำาวัันละ 2 ม่�อ ม่�อกลางวัันและม่�อเย็น ดัีงนี� 

• 24 สิงหัาคม 2563 ม่�อเย็น จำานวัน 2,500  ชุดี
• 25 สิงหัาคม 2563 กลางวัันและเย็น จำานวัน 4,000  ชุดี
• 26 สิงหัาคม 2563 กลางวัันและเย็น จำานวัน 5,000  ชุดี
• 27 สิงหัาคม 2563 กลางวัันและเย็น  จำานวัน 6,000  ชุดี

    รัวัม   17,500  ชุดี




