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เพ่�อคุณภาพช่วิตแลิ่ะอาสากาชาด

Achievement หมายถึึง ความม่�งม่�นในการทํํางานเพ่ื่�อให้ประสบความสําเร็จ และส่มฤทํธ์ิ์�
ผลตามว่ตถ่ึประสงค์และเป้าหมายท่ํ�กําหนดไว้

Responsiveness หมายถึึง การให้บร์การท่ํ�ดําเน์นการได้ภายในระยะเวลา ท่ํ�กําหนด 
สร้างความเช่ื่�อม่�นและตอบสนองความคาดหว่งของผ้้ร่บบร์การ และผ้้ม่ส�วนได้ ส�วนเส่ย

Service Mind หมายถึึง ม่ห่วใจบร์การและจ์ตอาสาอย�างแท้ํจร์ง ม่ความต่�งใจท่ํ�จะให้บร์การ 
ท่ํ�ด่ท่ํ�ส่ดแก�ผ้้ร่บบร์การ หร่อผ้้เก่�ยวข้องอ่�นๆ

Accountability หมายถึึง ม่ความร่บผ์ดชื่อบต�องานท่ํ�ได้ร่บมอบหมาย ม่กระบวนการ 
ทํํางานท่ํ�เปิดเผยตรงไปตรงมา โปร�งใส และสามารถึตรวจสอบได้

 สว่สด่ท่ํกทํ�านคร่บ พื่บก่บอาสาสารฉบ่บเด่อนมกราคม 
ถึึง ม่นาคม 2564 น่บเป็นชื่�วงปีพ่ื่ทํธิ์ศ่ักราชื่ใหม�ท่ํ�ต้องประสบก่บ
ว์กฤตการณ์์โคว์ดระลอกใหม�ทํําให้สําน่กงานอาสากาชื่าดต้องประกาศั
งดการปฏ์ิบ่ต์งานและก์จกรรมต�างๆ ของอาสากาชื่าดโดยยึดถ่ึอตาม
ประกาศัแนวทํางปฏ์ิบ่ต์งานของบ่คลากรสภากชื่าดไทํย เพ่ื่�อความ
ปลอดภ่ยและส่ขภาพื่อนาม่ยของอาสากาชื่าด 
 แต�แม้สถึานการณ์์แพื่ร�ระบาดของเช่ื่�อโคว์ดจะเร์�มคล่�คลายลง 
อย�างไรก็ตาม เราย่งต้องด้แลส่ขภาพื่ ป้องก่นต่วเองจากเช่ื่�อโรค สวม
หน้ากากอนาม่ย หม่�นล้างม่อ ด้แลความสะอาดใส�ใจต่วเองอย�าง
สมํ�าเสมอ และเพ่ื่�อให้อาสากาชื่าดได้กล่บมาปฏ์ิบ่ต์งานเป็นปกต์ และ
อาสาสารจะได้กล่บมานําเสนอข�าวสารท่ํ�น�าสนใจเชื่�นเคย  
 เน่�องด้วยเป็นชื่�วงคาบเก่�ยวก่บการแพื่ร�ระบาดของเช่ื่�อโคว์ด 
ทํําให้หลายก์จกรรมงดการปฏ์ิบ่ต์งาน แต�บางก์จกรรมย่งคงจําเป็นท่ํ�
จะต้องดําเน์นการต�อไปภายใต้หล่กปฏ์ิบ่ต์ท่ํ�ม่ระยะห�างระหว�างบ่คคล  
การสวมหน้ากากอนาม่ยในการทํํางานเพ่ื่�อป้องก่นการต์ดเช่ื่�อ 
 เร์�มต้นด้วย ก์จกรรมการมอบรางว่ลพื่ร้อมท่ํ�งแสดงความยน์ด่
แก�ผ้้ถ้ึกรางว่ลสลากพื่ฤกษากาชื่าดในงานกาชื่าดออนไลน์ประจําปี 
2563 ได้แก� รางว่ลท่ํ� 1 รถึยนต์โตโยต้า ยาร์ส และรางว่ลสร้อยคอ
ทํองคํา เคร่�องใช้ื่ไฟฟ้าอเนกประสงค์ต�างๆ ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด 
 ก์จกรรมของคณ์ะอาสากาชื่าดกล่�มงานบ้านธ่ิ์ญญพื่รและ 
ส์�งประด์ษฐ์์เพ์ื่�มม้ลค�า ส�งมอบหน้ากากอนาม่ยผ้าร่กษ์เราร่กษ์โลกทําง
ไปรษณ่์ย์เพ่ื่�อมอบแก�หน�วยงาน สถึานพื่ยาบาลต�างๆ 
 สร่ปงานก์จกรรมออกปฏิ์บ่ต์งานร่บบร์จาคดวงตา อว่ยวะ 
ร�างกายเช์ื่งร่ก ของคณ์ะอาสากาชื่าดรวมร่�น ณ์ หน�วยงานท่ํ�งภาคร่ฐ์
และเอกชื่น ก�อนเก์ดว์กฤตการณ์์แพื่ร�ระบาดของเช่ื่�อโคว์ด  
 ก์จกรรมการส�งมอบความส่ข และของท่ํ�ระลึกเน่�องในโอกาส
ว่นขึ�นปีใหม� 2564 ภายใต้หล่กปฏ์ิบ่ต์ท่ํ�ม่ระยะห�างระหว�างบ่คคล   
การสวมหน้ากากอนาม่ยในการทํํางานเพ่ื่�อป้องก่นการต์ดเช่ื่�อ  
 รวมท่ํ�ง ก์จกรรมการปฏิบ่์ต์งานของสําน่กงานอาสากาชื่าดใน
เร่�องการประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์การด้แลส่ขภาพื่ในสถึานการณ์์การแพื่ร�ระบาด
ของเช่ื่�อโคว์ด การให้ความร้้และการปฏิ์บ่ต์ตนในการป้องก่นการ 
ต์ดเช่ื่�อ การออกกําล่งกายอย�างเหมาะสมแก�ประชื่าชื่นและอาสา
กาชื่าด ผ�านส่�อประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์ ส่�อออนไลน์ แอพื่พื่ล์เคช่ื่�นต�างๆ ของ
สําน่กงานอาสากาชื่าด 
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คณะอาสากาชาด
ร่วมสนัับัสนุันัภารกิจในังานั 
เพ่ื่�อนัพ่ื่�ง(ภาฯ) ประจำาปี 2563 

2 3มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64

โดยม่คณ์ะอาสากาชื่าดร�วมปฏิบ่์ต์งานใน
แผนกการแพื่ทํย์ จ่ดคณ์ะอาสากาชื่าดผล่ดเปล่�ยน 
หม่นเว่ยน เด์นบร์เวณ์รอบงาน เพ่ื่�ออํานวยความ
สะดวกและด้แลชื่�วยเหล่อด้านการแพื่ทํย์ได้ 
ท่ํนทํ�วงท่ํ เชื่�น กรณ่์เก์ดอาการเจ็บป่วยจากสภาพื่
อากาศัร้อน ประสบอ่บ่ต์เหต่ หกล้ม เป็นต้น เพ่ื่�อ
ให้ผ้้ท่ํ�มาเท่ํ�ยวชื่มงานได้ร่บการปฐ์มพื่ยาบาล 
เบ่�องต้น คณ์ะอาสากาชื่าด สําน่กงานอาสากาชื่าด 
สภากาชื่าดไทํย ปฏิ์บ่ต์งานสน่บสน่นฝ่่ายการ
แพื่ทํย์ ในงานเพ่ื่�อนพึื่�ง(ภาฯ) ประจําปี 2563 ณ์ 
สวนสมเด็จพื่ระนางเจ้าส์ร์ก์ต์� กร่งเทํพื่ฯ

พื่ร้อมน่� คณ์ะอาสากาชื่าด สําน่กงาน
อาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย พื่ร้อมด้วยบ่คลากร
จากสําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย ย่ง
ร�วมปฏิ์บ่ต์งานสน่บสน่นภารก์จการประกอบ
อาหาร ณ์ แผนกรถึประกอบอาหาร โดยม่คณ์ะ
อาสากาชื่าดจ่ดเวรผล่ดเปล่�ยนหม่นเว่ยน ร�วม
ปฏ์ิบ่ต์งานในหน้าท่ํ�ต�างๆ และจ่ดประกอบอาหาร
ตามเมน้ต�างๆ ท่ํ�เป็นเมน้ท่ํ�จ่ดทํําเพ่ื่�อแจกจ�าย 
ให้ก่บประชื่าชื่นในขณ์ะทํ่�ออกปฏิ์บ่ต์ภารก์จ 
บรรเทําท่ํกข์ผ้้ประสบภ่ยในเหต่การณ์์จร์ง โดยรถึ
ประกอบอาหารเพ่ื่�อนพึื่� ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชื่าดไทํย จ่ดต่�งเป็นโรงคร่วพื่ระราชื่ทําน 
เพ่ื่�อประกอบอาหารแจกจ�ายก่บประชื่าชื่นท่ํ�ได้ร่บ
ผลกระทํบจากเหต่การณ์์ภ่ยพ์ื่บ่ต์

คํณะอ่าสากําชาด สํานักํงานอ่าสา
กําชาด สภากําชาดไที่ย ร่ว่มป็ฏิิบัติิงาน
แผนกํกํารแพที่ย์ และแผนกํรถป็ระกํอ่บ
อ่าหาร เพ่�อ่สนับสนุนภารกิํจในงานเพ่�อ่น
พ้�ง(ภาฯ) ป็ระจําปี็ 2563 ณ สว่นสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิํติิ� จตุิจักํร กํรุงเที่พฯ

สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย โดย
ศัาสตราจารยก์์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํยดํ์ารง เหร่ยญประยร้ 
ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าดและรองประธิ์าน
ม้ลน์ธ์ิ์อาสาเพ่ื่�อนพึื่�ง(ภาฯ) ยามยาก นําคณ์ะอาสา
กาชื่าดร�วมปฏิ์บ่ต์งานเพ่ื่�อสน่บสน่นภารก์จในงาน 
เพ่ื่�อนพึื่�ง(ภาฯ) ประจําปี 2563 ณ์ สวนสมเด็จ 
พื่ระนางเจ้าส์ร์ก์ต์� โดยงานจ่ดขึ�นระหว�างว่นท่ํ� 4-8 
ธ่ิ์นวาคม 2563



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

4 5มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64

ว่นท่ํ� 3 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์  
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงาน
อาสากาชื่าด เป็นประธิ์านเปิดก์จกรรมในว่นพื่�อแห�งชื่าต์
และร�วมร่บชื่มการแสดงของน่กเร่ยน พื่ร้อมท่ํ�งนําว์ทํยากร
จากสําน่กงานอาสากาชื่าดพื่บปะคณ์ะคร้ และน่กเร่ยน
โรงเร่ยนเฉล์มพื่ระเก่ยรต์ 48 พื่รรษาฯ ต์ดตามความ
ก้าวหน้าของโครงการป้องก่นหมอกคว่นและส์�งเสพื่ต์ด 
(Haze and Harm Prevention) พื่ร้อมท่ํ�งให้คําแนะนํา
และคําปรึกษาเก่�ยวก่บการป้องก่นหมอกคว่นและ 
ส์�งเสพื่ต์ด และจ่ดอบรมแกนนําน่กเร่ยน เร่�อง การป้องก่น
หมอกคว่นและมลพ์ื่ษ โดย นางจ์นดา เจ์ดอําไพื่ ว์ทํยากร
อาสากาชื่าด และนางสาวฐ์์ต์มา ล่ เจ้าหน้าท่ํ�ฝ่่ายก์จกรรม
อาสากาชื่าด ณ์ โรงเร่ยนเฉล์มพื่ระเก่ยรต์ 48 พื่รรษาฯ 
จ่งหว่ดลําพ้ื่น

โครงการป้องกันัหมอกควันัและสิ�งเสพื่ติิด 
Haze and Harm Prevention

ในการประกอบอาหาร ในงานเพ่ื่�อน
พึื่�ง(ภาฯ) ประจําปี 2563 น่� จ่ดทํําเพ่ื่�อแจกจ�าย
ให้ก่บประชื่าชื่นท่ํ�เข้าเท่ํ�ยวชื่มงาน โดยไม�ค์ด 
ค�าใช้ื่จ�าย หากแต�ประชื่าชื่นจะร�วมบร์จาค หร่อ
สน่บสน่นตามกําล่งศัร่ทํธิ์า คณ์ะอาสากาชื่าด และ
บ่คลากร สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย 
ร�วมปฏ์ิบ่ต์งานแผนกรถึประกอบอาหาร ในงาน
เพ่ื่�อนพึื่�ง(ภาฯ) ประจําปี 2563 ณ์ สวนสมเด็จ
พื่ระนางเจ้าส์ร์ก์ต์� กร่งเทํพื่ฯ โดยจ่ดประกอบ
อาหาร ณ์ โรงคร่วพื่ระราชื่ทําน จ่ดทํําเมน้ 
หลากหลายในแต�ละว่น เพ่ื่�อแจกใหก่้บประชื่าชื่น
ท่ํ�เข้าชื่มงาน 2 รอบต�อว่น โดยไม�ค์ดม้ลค�า  
โดยร�วมปฏ์ิบ่ต์งานท่ํกว่น 

ภารก์จบรรเทําท่ํกข์ โดยการจ่ดโรงคร่ว
พื่ระราชื่ทําน และรถึประกอบอาหารเพ่ื่�อน
พึื่�ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชื่าดไทํย เป็นอ่กหนึ�ง
ภาระก์จสําค่ญ ในการบรรเทําท่ํกข์ ชื่�วยเหล่อ 
ผ้้ประสบอ่ทํกภ่ยท่ํกพ่ื่�นท่ํ�

โอกาสน่� นางสายสม วงศัาส่ล่กษณ์์  
พื่ร้อมด้วยคณ์ะอาสากาชื่าด ร�วมก่นแจกอาหาร
จากโรงคร่วพื่ระราชื่ทํานให้ก่บประชื่าชื่นทํ่�มา
เท่ํ�ยวชื่มงานในแต�ละว่น  

งานเพ่ื่�อนพึื่�ง(ภาฯ) ประจําปี 2563 โดย 
ม้ลน์ธ์ิ์อาสาเพ่ื่�อนพึื่�ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชื่าดไทํย 
จ่ดขึ�นระหว�างว่นท่ํ� 4-8 ธ่ิ์นวาคม 2563 ณ์  
สวนสมเด็จพื่ระนางเจ้าส์ร์ก์ต์�



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

6 7มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64

กิจกรรมอาสากาชาดกลุ่มงานัไหมพื่รม

กลุ่มไหมพื่รมอาสากาชาด ร่วมถวายสิ�งข่องแด่พื่ระภิกษุุสงฆ์์

เสริมสร้างความสุข่แก่ผู้้้ป่วยและผู้้้ส้งอายุ 
ด้วยกิจกรรมดนัติรีบัำาบััด

บัมร. โมเดล 
อาสาพัื่ฒนัาคุณภาพื่ชีวิติส่้เศรษุฐกิจพื่อเพีื่ยงว่นท่ํ� 3 ธ่ิ์นวาคม 2563 คณ์ะอาสากาชื่าด 

กล่�มไหมพื่รม โดยนางภาค์น่ หมอกม่ว ห่วหน้ากล่�ม
งานไหมพื่รม และสมาช์ื่ก ได้ร�วมก่นบรรจ่หมวก 
ไหมพื่รม และส์�งของจ่ดช่ื่ด จํานวน 1,000 ช่ื่ด เพ่ื่�อ
นําไปถึวายพื่ระภ์กษ่ ท่ํ�มหาจ่ฬาลงกรณ์์ราชื่ว์ทํยาล่ย 
มหา ว์ทํยา ล่ยสง ฆ์์  อํา เภอ ว่ ง น้อย  จ่ งห ว่ด
พื่ระนครศัร่อย่ธิ์ยา โดยม่กําหนดการนําไปถึวายใน
ว่นท่ํ� 9 ธ่ิ์นวาคม 2563

ว่นท่ํ� 15 ธ่ิ์นวาคม 2563 อาสากาชื่าดกล่�มงาน
บ้านธ่ิ์ญญพื่รและส์�งประด์ษฐ์์เพ์ื่�มม้ลค�า เตร่ยมงานสอน
เด็กบ้านธ่ิ์ญญพื่ร และทํําสายคล้องหน้ากากอนาม่ย
พื่ร้อมต่ดเยบ็หน้ากากอนาม่ยผ้า เพ่ื่�อเตร่ยมสําหร่บเป็น
ของขว่ญในว่นขึ�นปีใหม� 2564 

ว่นท่ํ� 8 ธ่ิ์นวาคม 2563 คณ์ะอาสากาชื่าด 
กล่�มงานข่บร้องเพื่ลงไทํย-สากล ได้ทํําก์จกรรมข่บร้อง 
ณ์ โรงพื่ยาบาลเบญจก์ตต์ กร่งเทํพื่ฯ เสร์มสร้าง 
ความส่ขและคลายความเหงาแก�ผ้้ป่วยและผ้้ส้งอาย่

เพ่ื่�อนําดนตร่มาชื่�วยกระต้่นกล้ามเน่�อของ
อว่ยวะต�างๆ ท่ํ�ใช้ื่ในการพ้ื่ดในผ้้ป่วยท่ํ�ม่อาการพ้ื่ด 

เม่�อว่นท่ํ� 9 ธ่ิ์นวาคม 2563 คณ์ะอาสากาชื่าด 
กล่�มไหมพื่รมอาสากาชื่าด โดยนางภาค์น่ หมอกม่ว 
ห่วหน้ากล่�มงานไหมพื่รมอาสากาชื่าด พื่ร้อม 
สมาช์ื่ก นําหมวกไหมพื่รมพื่ร้อมส์�งของใช้ื่ จํานวน  
1,000 ช่ื่ด ถึวายปัจจ่ยสําหร่บภ่ตตาหารพื่ระภ์กษ่สงฆ์์ 
ณ์ มหาจ่ฬาลงกรณ์์ราชื่ว์ทํยาล่ย มหาว์ทํยาล่ยสงฆ์์ 
อําเภอว่งน้อย จ่งหว่ดพื่ระนครศัร่อย่ธิ์ยา

ไม�ช่ื่ด กระต้่นกล้ามเน่�อท่ํ�ใช้ื่ในการหายใจในผ้้ป่วยท่ํ�ม่กล้ามเน่�อหายใจอ�อนแรง กระต้่นสมองในผ้้ป่วยท่ํ�ม่
ภาวะบกพื่ร�องทํางภาษาหร่อส้ญเส่ยการส่�อความจากสมองพ์ื่การ ผ�านว์ธ่ิ์การทํางดนตร่บําบ่ดแบบต�างๆ

นอกจากน่� ย่งม่การนําดนตร่มาส�งเสร์มผ้้ป่วยในร้ปแบบน่นทํนาการ โดยม่การจ่ดดนตร่บําบ่ด
แบบกล่�มสําหร่บผ้้ป่วยท่ํกกล่�มว่ย เพ่ื่�อให้ผ้้ป่วยแต�ละคนได้มาพื่บปะพ้ื่ดค่ย ได้มาฝึ่กการเคล่�อนไหวร�างกาย 
การพ้ื่ด การหายใจ ผ�านเส่ยงดนตร่ร�วมก่น เป็นก์จกรรมกล่�มท่ํ�ทํําให้เก์ดความบ่นเท์ํง คลายความเคร่ยด
ท่ํ�ม่ต�อความเจ็บป่วยและเก์ดกําล่งใจในการใช้ื่ช่ื่ว์ต

เติรียมงานั สอนัประดิษุฐ์ข่องข่วัญในัวันัข่่�นัปีใหม่ 2564
แก่เด็กบ้ัานัธัิญญพื่ร

สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํยได้จ่ด
ก์จกรรมโครงการอาสาพ่ื่ฒนาค่ณ์ภาพื่ช่ื่ว์ตส้�เศัรษฐ์ก์จ
พื่อเพ่ื่ยง(บมร. โมเดล) บ้านหร่อช่ื่มชื่น(บ) ม่สย์ด(ม)  
และโรงเร่ยน(ร) โดยการนํา EM ขยาย เข้ามาใช้ื่ในช่ื่ว์ต
ประจําว่น เพ่ื่�อลดภาระค�าใช้ื่จ�ายในคร่วเร่อน และลด
การใช้ื่สารเคม่ในช่ื่ว์ตประจําว่น เพ่ื่�อนําไปส้�แนวทํางการ
ใช้ื่ผล์ตภ่ณ์ฑ์์ท่ํ�ปลอดสารเคม่เพ่ื่�อพ่ื่ฒนาค่ณ์ภาพื่ช่ื่ว์ต
และส์�งแวดล้อมให้แก�ช่ื่มชื่น โดยคณ์ะอาสากาชื่าดได้
ถึ�ายทํอดความร้้เร่�อง EM ขยาย ให้ประชื่าชื่นในพ่ื่�นทํ่� 
เพ่ื่�อนําไปใช้ื่ในช่ื่ว์ตประจําว่น

จากน่�น ประชื่าชื่นในพ่ื่�นท่ํ�ได้นําความร้้เร่�อง EM 
ขยาย ท่ํ�ได้ร่บไปเผยแพื่ร�สําหร่บผ้้ท่ํ�สนใจ ณ์ ศ้ันย์การ
เร่ยนร้้บ้านส่มาล่ เขตหนองจอก กร่งเทํพื่ฯ ได้เข้าร่บการ
ถึ�ายทํอดและอบรมองค์ความ ร้้ในการทํํา EM ขยาย การ
ทํํานํ�ายาอเนกประสงค์ และความร้้ในปร่ชื่ญาเศัรษฐ์ก์จ 
พื่อเพ่ื่ยง สามารถึนําไปใช้ื่ให้เก์ดประโยชื่น์ส้งส่ดและ
สามารถึนําไปประกอบอาช่ื่พื่ได้เป็นอย�างด่ 



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

9มกราคม ~ มีนาคม 648 มกราคม ~ มีนาคม 64

โอกาสน่� ค่ณ์นร์ศัา อต์เทํพื่วรพ่ื่นธ์่ิ์ ผ้้ส่งเกต่การณ์์
ประจําสําน่กนายกร่ฐ์มนตร่ ร�วมช่ื่�นชื่มผลงานและขอทํราบ
รายละเอ่ยดการปฏิ์บ่ต์งานของอาสากาชื่าด เพ่ื่�อนําเร่ยน
ร่ฐ์มนตร่ท่ํ�ร่บผ์ดชื่อบโดยตรง

โอกาสน่�คณ์ะอาสากาชื่าด เร่ยนให้ทํราบถึึง
ว่ตถ่ึประสงค์ของการปฏ์ิบ่ต์งาน และเป็นการปฏ์ิบ่ต์งาน
ตามย่ทํธิ์ศัาสตร์หล่กท่ํ� 4 ของสภากาชื่าดไทํย ค่อพ่ื่ฒนา
ค่ณ์ภาพื่ช่ื่ว์ตเด็กและเยาวชื่นด้อยโอกาส ให้ม่ท่ํกษะในการ
ดํารงช่ื่ว์ตอย้�อย�างม่ศ่ักยภาพื่ตามหล่กเศัรษฐ์ก์จพื่อเพ่ื่ยง
เด็กร�วมก์จกรรม 17 คน พ่ื่�เล่�ยง 5 คน อาสากาชื่าด 5 คน
1. นางสว�างศัร่ ช้ื่างเผ่อก 2. นางธิ์น์สร ธิ์นกรภ์ญโญ
3. น.ส.อ์สร่ย์ ธิ์รรม์กสก่ล 4. น.ส.ส์ร์กร ศ์ัร์พื่าทํย์
5. นางอาร่ร่ตน์ ชื่วนเกษมว์ว่ฒน์

คณ์ะอาสากาชื่าดกล่�มงานบ้านธ่ิ์ญญพื่ร
และส์�งประด์ษฐ์์เพ์ื่�มม้ลค�า ส�งมอบหน้ากากอนาม่ยผ้า
ร่กษ์เราร่กษ์โลกให้คณ์ะแพื่ทํย์ พื่ยาบาล และ
บ่คลากรทํางการแพื่ทํย์ โรงพื่ยาบาลสม่ทํรสาคร 
จํานวน 208 ช์ื่�น พื่ร้อมแผ�นกรองฝ่่่นและเช่ื่�อโรค
ของสโมสรอาสากาชื่าด จํานวน 1,500 แผ�น 

ส่งมอบัหน้ัากากอนัามัยผู้้า
รักษ์ุเรารักษ์ุโลก

กิจกรรมจัดสอนัและฝึึกปฏิิบััติิการทำา "มาลัยรัก"

พ์ื่ธ่ิ์พื่ระราชื่ทํานเพื่ล์งศัพื่ผ้้อ่ท์ํศัร�างกายเพ่ื่�อการศัึกษา (เป็นกรณ่์พ์ื่เศัษ) ประจํา 
ปีการศึักษา 2562 จํานวน 261 ทํ�าน

ฝ่่ายกายว์ภาคศัาสตร์ โรงพื่ยาบาลจ่ฬาลงกรณ์์ สภากาชื่าดไทํย ร�วมก่บ คณ์ะแพื่ทํยศัาสตร์ 
จ่ฬาลงกรณ์์มหาว์ทํยาล่ย จ่ดพ์ื่ธ่ิ์พื่ระราชื่ทํานเพื่ล์งศัพื่ผ้้อ่ท์ํศัร�างกายเพ่ื่�อการศึักษา (เป็นกรณ่์
พ์ื่เศัษ) ประจําปีการศึักษา 2562 จํานวน 261 ทํ�าน 

โอกาสน่� สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย ร�วมสน่บสน่นพ์ื่ธ่ิ์ฌาปนก์จ 
ร�างอาจารยใ์หญ� โดยจ่ดให้คณ์ะอาสากาชื่าด ร�วมปฏิบ่์ต์ภารก์จอํานวยความสะดวกใหแ้ก�ญาต์
ของอาจารย์ใหญ�ท่ํ�เข้าร�วมพ์ื่ธ่ิ์ตามว่ดต�างๆ ท่ํ�วกร่งเทํพื่ฯ โดยปฏ์ิบ่ต์งานระหว�างว่นท่ํ� 15-19 
ธ่ิ์นวาคม 2563 จนกว�าพ์ื่ธ่ิ์ฌาปนก์จร�างอาจารย์ใหญ� ประจําปี การศึักษา 2562 จะแล้วเสร็จ

พื่ร้อมร�วมบร์จาคเง์นจํานวน 10,000 บาทํ เพ่ื่�อมอบให้โรงพื่ยาบาลบ้านแพ้ื่ว ในโครงการชื่�วยหมอส้้ภ่ยโคว์ด 
อ่กท่ํ�งย่งส�งมอบหน้ากากผ้า 100 ช์ื่�น พื่ร้อมแผ�นกรองฝ่่่นและเช่ื่�อโรค 500 แผ�น แก� อสม. บ้านพื่ระธิ์าต่ผาแดง 
อําเภอแม�สอด จ่งหว่ดตาก และส�งมอบหน้ากากผ้าสําหร่บพื่ระสงฆ์์ จํานวน 50 ช์ื่�น และแผ�นกรองฝ่่่นและ 
เช่ื่�อโรคของสโมสรอาสากาชื่าด จํานวน 500 แผ�น ณ์ ว่ดพื่ระศัร่มหาธิ์าต่วรมหาว์หาร

คณ์ะอาสากาชื่าดจ่ดสอนและฝึ่กปฏ์ิบ่ต์การทํําก์จกรรม "มาลัยรักํ" แก�เด็กบ้านธ่ิ์ญญพื่ร "ทํํามาล่ยร่ก" 
จากผ้าพ่ื่นคอ 5 แบบ ให้เด็กเล่อกทํําตามชื่อบ เพ่ื่�อเป็นของขว่ญปีใหม�ให้ก่บครอบคร่วและสามารถึนําไปเป็น
อาช่ื่พื่เล่�ยงตนเองได้ โดยนํากล�องกระดาษเหล่อใช้ื่มาต่ดแต�งทํําเป็นท่ํ�จ่บดอกไม้และโบว์ท่ํ�ม่มาประด่บให้สวยงาม

พิื่ธีิพื่ระราชทานัเพื่ลิงศพื่ 
ผู้้้อุทิศร่างกายเพ่ื่�อการศ่กษุา



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

 ว่นท่ํ� 14 มกราคม 2564 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด เร่อเอก นายแพื่ทํย์ปร์ญญา พื่ล่งวช์ื่รา นายกสโมสรอาสากาชื่าด พื่ร้อมด้วย
คณ์ะอาสากาชื่าด มอบรถึยนต์โตโยต้า ยาร์ส พื่ร้อมท่ํ�งแสดงความยน์ด่แก�ผ้้ถ้ึกรางว่ลท่ํ� 1 สลากพื่ฤกษา
กาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย

 ว่นท่ํ� 24 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ 
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประยร้ ผ้้อํานวยการสําน่กงาน
อาสากาชื่าด มอบทํองคําแทํ�งหน่ก 10 บาทํ พื่ร้อมท่ํ�ง
แสดงความยน์ด่แก�ผ้้ถ้ึกรางว่ลท่ํ� 2 สลากพื่ฤกษากาชื่าด 
ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสร 
อาสากาชื่าด

สลากพื่ฤกษุากาชาดประจำาปี 2563 สลากพื่ฤกษุากาชาดประจำาปี 2563 ในัส่วนัข่องรางวัลอ่�นัๆ สลากพื่ฤกษุากาชาด ประจำาปี 2563 
โดยมีผู้้้โชคดีเข้่ารับัมอบัรางวัล ดังนีั�

รางวัลที� 1 รถยนัต์ิ TOYOTA YARIS 5 ประต้ิ รางวัลที� 1 รถยนัต์ิ TOYOTA YARIS 5 ประต้ิ 
จำานัวนั 1 รางวัลจำานัวนั 1 รางวัล

ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

 ว่นท่ํ� 28 ธ่ิ์นวาคม 2563 ขอแสดงความ 
ย์นด่ก่บผ้้โชื่คด่ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด  
ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 2563 โดยนางมณ่์  
ช่ื่�นประด์ษฐ์์ ท่ํ�ปรึกษาสโมสรอาสากาชื่าด และคณ์ะ
กรรมการสโมสรอาสากาชื่าดมอบของรางว่ลแก� 
ผ้้โชื่คด่ ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 29 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ 
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร และคณ์ะกรรมการ
สโมสรอาสากาชื่าด มอบรางว่ลแก�ผ้้โชื่คด่ท่ํ�สน่บสน่น
สลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 
2563 ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

รางวัลที� 2 รางวัลที� 2 
ทองคำาแท่งหนััก 10 บัาท ทองคำาแท่งหนััก 10 บัาท 

จำานัวนั 1 รางวัลจำานัวนั 1 รางวัล

 ว่นท่ํ� 30 ธ่ิ์นวาคม 2563 และว่นท่ํ� 4 มกราคม 
2564 ม่ผ้้โชื่คด่ได้ร่บรางว่ลจากการสน่บสน่นสลาก
พื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี  
2563 โดยศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด
และคณ์ะกรรมการสโมสรอาสากาชื่าด มอบรางว่ลแก�
ผ้้โชื่คด่ท่ํกทํ�าน ได้แก� รางว่ลทํองร้ปพื่รรณ์ เตาอบ
ไฟฟ้า และหม้อทํอดไร้นํ�าม่น ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 5 มกราคม 2554 ขอแสดงความย์นด่ 
ก่บผ้้โชื่คด่ร่บรางว่ลท่ํ� 4 สร้อยคอทํองคําหน่ก 1 บาทํ 
และรางว่ลท่ํ� 7 เคร่�องปั�น Tefal 2 in 1 จากการ
สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ 
ประจําปี 2563 โดยม่กรรมการสโมสรอาสากาชื่าด
มอบรางว่ล ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 8 มกราคม 2564 คณ์ะกรรมการสโมสร
อาสากาชื่าดมอบรางว่ลแก�ผ้้สน่บสน่นสลากพื่ฤกษา
กาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ ปี 2563 ได้แก� รางว่ล
ท่ํ� 3 ทํองคําแทํ�งหน่ก 5 บาทํ และรางว่ลท่ํ� 6 เตาอบ
ไฟฟ้า ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

10 11มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นักัง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

 ว่นท่ํ� 22 ก่มภาพ่ื่นธ์ิ์ 2564 กรรมการสโมสร
อาสากาชื่าดมอบ รางว่ลท่ํ� 6 เตาอบไฟฟ้าแก�ผ้้โชื่คด่
ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าด
ออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 25 ก่มภาพ่ื่นธ์ิ์ 2564 กรรมการสโมสร
อาสากาชื่าด มอบรางว่ลท่ํ� 7 เคร่�องปั�นอเนกประสงค์
แก�ผ้้โชื่คด่ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงาน
กาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสรอาสา
กาชื่าด 

 ว่นท่ํ� 1 ม่นาคม 2564 กรรมการสโมสร 
อาสากาชื่าด มอบรางว่ลท่ํ� 4 สร้อยคอทํองคําหน่ก  
1 บาทํ และรางว่ลท่ํ� 6 เตาอบไฟฟ้า แก�ผ้้โชื่คด่ท่ํ� 
สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ 
ประจําปี 2563 ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 16 ก่มภาพ่ื่นธ์ิ์ 2564 ศัาสตราจารย์
ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด และคณ์ะกรรมการสโมสร
อาสากาชื่าดมอบ รางว่ลท่ํ� 4 สร้อยคอทํองคําหน่ก  
1 บาทํ และรางว่ลท่ํ� 5 หม้อทํอดไร้นํ�าม่น แก�ผ้้โชื่คด่
ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าด
ออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 17 ก่มภาพ่ื่นธ์ิ์ 2564 นางพ่ื่ทํธิ์ชื่าต์ 
บร์บ้รณ์์ทํร่พื่ย์ อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าด ด้าน
อาสาสม่ครส่มพ่ื่นธ์ิ์และศ์ัลปว่ฒนธิ์รรมไทํย พื่ร้อม
กรรมการสโมสรอาสากาชื่าด มอบรางว่ลท่ํ� 5 หม้อทํอด
ไร้นํ�าม่น แก�ผ้้โชื่คด่ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด 
ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสร
อาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 18 ก่มภาพ่ื่นธ์ิ์ 2564 กรรมการสโมสร
อาสาสกาชื่าดมอบ รางว่ลท่ํ� 7 เคร่�องปั�นอเนกประสงค์
แก�ผ้้โชื่คด่ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงาน
กาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 2563  ณ์ สโมสรอาสา
กาชื่าด

 ว่นท่ํ� 19 ก่มภาพ่ื่นธ์ิ์ 2564 นายส่ภ่ทํร  
หล�อเพ็ื่ญศัร่ อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าด ด้าน 
บร์หารงานทํ่�วไปและกรรมการสโมสร มอบรางว่ล 
ท่ํ� 5 หม้อทํอดไร้นํ�าม่น และรางว่ลท่ํ� 6 เตาอบไฟฟ้า
แก�ผ้้สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าด
ออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 8 ม่นาคม 2564 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงาน
อาสากาชื่าดและกรรมการสโมสรอาสากาชื่าด มอบ
รางว่ลท่ํ� 6 เตาอบไฟฟ้า แก�ผ้้โชื่คด่ท่ํ�สน่บสน่นสลาก
พื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าดออนไลน์ ประจําปี 
2563  ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด 

 ว่นท่ํ� 9 ม่นาคม 2564 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงาน
อาสากาชื่าด มอบเตาอบไฟฟ้า รางว่ลท่ํ� 6 แก�ผ้้โชื่คด่
ท่ํ�สน่บสน่นสลากพื่ฤกษากาชื่าด ในงานกาชื่าด
ออนไลน์ ประจําปี 2563 ณ์ สโมสรอาสากาชื่าด

 สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย และ
สโมสรอาสากาชื่าด ขอแสดงความย์นด่ก่บผ้้โชื่คด่ 
ท่ํกทํ�าน

12 13มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64



ประชุมกรรมการสโมสรอาสากาชาด 
 ว่นท่ํ� 17 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด พื่ร้อมด้วย เร่อเอก นายแพื่ทํยป์ร์ญญา พื่ล่งวช์ื่รา นายกสโมสรอาสากาชื่าด และ
นายส่ภ่ทํร หล�อเพ็ื่ญศัร่ อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าด ด้านบร์หารงานทํ่�วไป เปน็ประธิ์านประช่ื่มกรรมการ
สโมสรอาสากาชื่าดเด่อนธ่ิ์นวาคม เพ่ื่�อใหแ้นวทํางในการทํํางานของกรรมการสโมสรอาสากาชื่าด พื่ร้อม
ร�วมหาร่อการจ่ดก์จกรรมต�างๆ ณ์ ห้องประช่ื่มส่ทํธิ์าสา ช่ื่�น 4 สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย

กิจกรรมร่วมฌาปนักิจ
อาจารย์ใหญ่

14 15มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64

กิจกรรมก�รประ ชุม กิจกรรมก�รประ ชุม

 ว่นท่ํ� 15 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาสตราจารย์
ก์ ต ต์ ค่ณ์  นายแพื่ทํ ย์ ดํา ร ง  เห ร่ยญประย้ ร  
ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด ประธิ์านเปิด
การประช่ื่มอาสากาชื่าดปฏ์ิบ่ต์งานตึก ภปร. คร่�งท่ํ� 
1/2563 พื่ร้อมด้วย นางมณ์ฑ์์รา ลํ�าซํำา และ 
นางส่ดาพื่ร ช่ื่ต์นธิ์รานนทํ์ จ่ดประช่ื่มเพ่ื่�อช่ื่�แจง
แนวทํางการทํํางานของอาสากาชื่าด โดยได้ 
ร่บเก่ยรต์จาก ค่ณ์พื่รรท์ํพื่า แจ�มศ์ัลป์ ผ้้ตรวจการ
พื่ยาบาลผ้ป่้วยนอก บรรยายห่วข้อ “คํว่ามคําดหวั่ง
และบที่บาที่ขึ้อ่งอ่าสากําชาด ท่ี่�ป็ฏิิบัติิงานท่ี่�
อ่าคําร ภป็ร.” จากน่�น นางมณ์ฑ์์รา ลํ�าซํำา อ่ปนายก 

สโมสรอาสากาชื่าด ด้านบร์การทํางการแพื่ทํย์ 
และส่ขอนาม่ย (อาคาร ภปร.) เปิดโอกาสให้
อาสากาชื่าดได้พ้ื่ดค่ย แลกเปล่�ยนประสบการณ์์
การทํํางาน ณ์ ห้องประช่ื่มส่ทํธิ์าสา ช่ื่�น 4 
สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย

ความคาดหวัง
และบัทบัาท
ข่องอาสากาชาด

 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประยร้ ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด 
เป็นประธิ์านเปิดการประช่ื่มช่ื่�แจงอาสากาชื่าด
ปฏ์ิบ่ต์งาน "กิํจกํรรมร่ว่มฌาป็นกิํจอ่าจารย์ใหญ่่" 
โดยคณ์ะเจ้าหน้าท่ํ� ฝ่่ายก์จกรรม สําน่กงาน 
อาสากาชื่าดและเจ้าหน้าท่ํ� คณ์ะแพื่ทํยศัาสตร์ 
จ่ฬาลงกรณ์์มหาว์ทํยาล่ย ซึำ�งก์จกรรมด่งกล�าว 

ประชุมุการปฏิบิััติงิาน 

เร์�มต่�งแต�ว่นท่ํ� 14-19 ธ่ิ์นวาคม 2563 ซึำ�งคณ์ะ 
อาสากาชื่าด สําน่กงานอาสากาชื่าดร�วมก์จกรรม
ฌาปนก์จร�างอาจารย์ใหญ�ประจําปี 2562 โดย
ปฏ์ิบ่ต์งานต้อนร่บญาต์ของอาจารย์ใหญ� และ
แนะนําการบร์จาคร�างกาย หากม่ผ้้ประสงค์ร�วม
บร์จาค นอกจากน่� ย่งร�วมมอบดอกไม้จ่นทํน์แก�
น์ส์ตแพื่ทํย์และญาต์ ใช้ื่ในการฌาปนก์จอาจารย์ใหญ�



กิจกรรมก�รประ ชุม

 ว่น ท่ํ�  22  ธ่ิ์นวาคม 2563  
นางจ่ฑ์ามาศั อรรคเศัรษฐ่์ง  อ่ปนายก
สโมสรอาสากาชื่าดด้านการบร์การ
ทํางการแพื่ทํย์และส่ขภาพื่อนาม่ย 
โรงพื่ยาบาลสมเด็จพื่ระบรมราชื่เทํว่  
ณ์ ศัร่ราชื่า และผ้้ด้แลอาสากาชื่าด
ปฏ์ิบ่ต์งานโรงพื่ยาบาลสมเด็จฯ พื่ร้อม
ค ณ์ ะ อ า ส า ก า ชื่ า ด ป ฏ์ิ บ่ ต์ ง า น  
ณ์ ห้องประช่ื่มโรงพื่ยาบาลสมเด็จฯ 
ประช่ื่มต์ดตามและสร่ปผลการดําเน์น
งานประจําปี 2563 เพ่ื่�อนําผลการ
ประเม์นงานในการวางแผนงานการ
ทํํางานและก์จกรรมในปีต�อไป ท่ํ�งน่� 
เน่�องจากม่สถึานการณ์์แพื่ร�ระบาดของ
ไวร่สโคว์ด-19 จึงได้ม่การหย่ดปฏ์ิบ่ต์
งานของอาสากาชื่าด งดก์จกรรมการร่บ
บร์จาคดวงตา อว่ยวะ ร�างกาย  แต�ยง่คง
ปฏ์ิบ่ต์งานหน�วยร่บบร์จาคโลห์ตภายใน
และเช์ื่งร่กฝ่่ายการพื่ยาบาลเชื่�นเด์ม  
งดจ่ดงานร่�นเร์ง งานปีใหม� และก์จกรรม
ในงานว่นเด็ก แต�สามารถึมอบท่ํนการ
ศึักษาให้เด็กด้อยโอกาสและครอบคร่ว 
ผ้้ต์ดเช่ื่�อ และการมอบท่ํนการศัึกษา 
จากคณ์ะอาสากาชื่าด

ประชุมติิดติามและสรุปผู้ล
การดำาเนิันังานัประจำาปี 2563
คณะอาสากาชุาดปฏิิบััติิงานโรงพยาบัาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชุา

อบัรมอ�สำ�ก�ช�ด

 สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย และหน�วย
กายภาพื่บําบ่ด ฝ่่ายเวชื่ศัาสตร์ฟ้�นฟ้ โรงพื่ยาบาลจ่ฬาลงกรณ์์ 
จ่ ดอบรมเช์ื่งปฏ์ิบ่ต์ เร่�อง “กํารทํี่ากํายภาพบําบัดผ้้ป่็ว่ย 
ติิดเต่ิยง” ร่�นท่ํ� 2 ว่นพ่ื่ธิ์ท่ํ� 9 ธ่ิ์นวาคม 2563 ณ์ ฝ่่าย
เวชื่ศัาสตร์ฟ้�นฟ้ อาคารภ้ม์ส์ร์ม่งคลาน่สรณ์์ โรงพื่ยาบาล
จ่ฬาลงกรณ์์ ช่ื่�น 14 โซำน C 

การทำา
กายภาพื่บัำาบััด
ผู้้้ป่วยติิดเตีิยง

อบัรมเชิงปฏิิบััติิ

โดยอ่าสากําชาดได้ที่ดลอ่งฝึึกํป็ฏิิบัติิใน
หัว่ข้ึ้อ่ต่ิางๆ ดังน่�

• วิ่ธ่ีกํารยกํและเคํล่�อ่นย้ายผ้้ป่็ว่ยท่ี่�ถ้กํวิ่ธ่ี 
และวิ่ธ่ีกํารเคําะป็อ่ด 

• กํารบริหารช่ว่ยเคํล่�อ่นไหว่ข้ึ้อ่ต่ิอ่ขึ้อ่ง
แขึ้นและขึ้า

 โอกาสน่� กภ.ธิ์เนศั ขจรว่ฒ์ก่ล น่กกายภาพื่บําบ่ด และ
คณ์ะว์ทํยากรผ้้เช่ื่�ยวชื่าญ ถึ�ายทํอดองค์ความร้้และ 
อํานวยการฝึ่กปฏ์ิบ่ต์ให้แก�อาสากาชื่าด

17มกราคม ~ มีนาคม 6416 มกราคม ~ มีนาคม 64



อบัรมอ�สำ�ก�ช�ด อบัรมอ�สำ�ก�ช�ด

 จากน่�น นายแพื่ทํย์ล่ญฉน์ศ่ักด์� 
อรรฆ์ยากร จากศ้ันยช่์ื่วาภ์บาล โรงพื่ยาบาล
จ่ฬาลงกรณ์์ ว์ทํยากรท่ํ�มาให้ความร้้เร่�อง
มน่ษยธิ์รรม จร์ยธิ์รรม และค่ณ์ธิ์รรรม  
ชื่�วงบ�าย นางส์ร์ก่นยา ศ์ัร์ร่งษ่ รองผ้้อํานวย
การสําน่กงานอาสากาชื่าด บรรยายให้
ความร้้เร่�องพ่ื่นธิ์ก์จ ว์ส่ยท่ํศัน์ โครงสร้าง 
สําน่กงานอาสากาชื่าด นโยบายอาสาสม่คร
สภากาชื่าดไทํย และระบบการบร์หารจ่ดการ
อาสาสม่คร นายธิ์นธ่ิ์ร์ธิ์าญ ส่ภาพื่รเหม์นทํร์ 
ห่วหน้าฝ่่ายก์จกรรมอาสากาชื่าดไดแ้นะนํา
สถึานท่ํ�ปฏ์ิบ่ต์งานและล่กษณ์ะงานท่ํ�ปฏ์ิบ่ต์
และนายปัณ์ณ์ว์ชื่ญ์ ปิยะอร�ามวงศ์ั ว์ทํยาจารย์ 
5 บรรยายการเช์ื่ดช้ื่เก่ยรต์อาสากาชื่าด  
ณ์ ห้องประช่ื่ม ช่ื่�น 4 สําน่กงานอาสากาชื่าด

หลักส้ติรพ่ื่�นัฐานั
การเป็นัอาสากาชาด

การอบัรม

 วั่นท่ี่� 16 ธัีนว่าคํม 2563 ศาสติราจารย์
กิํติติิคุํณ นายแพที่ย์ดํารง เหร่ยญ่ป็ระย้ร ผ้้อํ่านว่ย
กํารสํานักํงานอ่าสากําชาด เป็ิดป็ฐมนิเที่ศ และ 
กํารอ่บรมหลักํส้ติรพ่�นฐาน “กํารเป็็นอ่าสา
กําชาด” รุ่นท่ี่� 1/2564 กํล่าว่ต้ิอ่นรับและให้โอ่ว่าที่  
นายวิ่ชัย ที่ศพรที่รงชัย หัว่หน้าฝ่ึายอ่บรมและ
ป็ระสานงาน สํานักํงานอ่าสากําชาด พร้อ่มด้ว่ย
ท่ี่มอ่าสากําชาดวิ่ที่ยากํรแกํนนํา ช่�แจงรายละเอ่่ยด
กํารอ่บรมหลักํส้ติรกํารเป็็นอ่าสากําชาด โดยม่
ระยะเว่ลา 3 วั่น ตัิ�งแต่ิ วั่นท่ี่� 16-18 ธัีนว่าคํม 2563

 ป็ฐมนิเที่ศวั่นท่ี่�  2 อ่บรมหลักํกําร
ป็ฐมพยาบาลเบ่�อ่งต้ิน กํารก้้ํฟ้ื้�นค่ํนช่พและกําร
ใช้เคํร่�อ่งกํระตุิกํหัว่ใจ (CPR&AED) ฝึึกํป็ฏิิบัติิ
กํารป็ฐมพยาบาล และกํารก้้ํฟ้ื้�นค่ํนช่พเบ่�อ่งต้ิน 
โดยวิ่ที่ยากํรจากํศ้นย์ฝึึกํอ่บรมป็ฐมพยาบาล 
สภากําชาดไที่ย

 ว่นท่ํ�  17  ธ่ิ์นวาคม  2563  สําน่กงานอาสา
กาชื่าด  สภากาชื่าดไทํย  โดยฝ่่ายอบรมและ
ประสานงาน จ่ดให้ม่การปฐ์มน์เทํศัและการ
อบรมหล่กส้ตรพ่ื่�นฐ์าน “กํารเป็็นอ่าสากําชาด” 
ร่�นท่ํ� 1/2564 

 โดยในว่นท่ํ� 2 ของการอบรม และปฐ์มน์เทํศั 
น่�นจะม่การอบรมหล่กการปฐ์มพื่ยาบาลเบ่�องต้น 
การก้้ฟ้�นค่นช่ื่พื่ และการใช้ื่เคร่�องกระต่กห่วใจ 
(CPR&AED) ฝึ่กปฏ์ิบ่ต์การปฐ์มพื่ยาบาลและ 
การก้้ฟ้�นค่นช่ื่พื่เบ่�องต้น โดยว์ทํยากรศ้ันย์ฝึ่ก
อบรมปฐ์มพื่ยาบาล สภากาชื่าดไทํย สําหร่บ
เคร่�องกระต่กห่วใจ (AED) เป็นเคร่�องม่อท่ํ�ใช้ื่
ระบบปฏิ์บ่ต์การแบบอ์เล็กทํรอน์กส์พื่กพื่า ซึำ�ง
ประชื่าชื่นท่ํ�วไปท่ํ�ได้ร่บการฝึ่กฝ่นการใช้ื่ก็สามารถึ
ใช้ื่เคร่�องน่�ได้ ภายใต้คําแนะนําของผ้้ปฏ์ิบ่ต์การ
ทํางการแพื่ทํย์ฉ่กเฉ์นผ�านสายด�วน 1669  

 สําน่กงานอาสากาชื่าดจ่ดให้ม่การอบรมอาสา
กาชื่าดเพ่ื่�อเป็นการเตร่ยมความพื่ร้อมของประชื่าชื่น
ท่ํ�วไปทํ่�ต้องการปฏิ์บ่ต์งานจ์ตอาสาในนามอาสา
กาชื่าดเพ่ื่�อรองร่บภารก์จหล่กของสภากาชื่าดไทํย  
4 ด้าน

 จากน่�นให้ความร้้ เร่�องขบวนการกาชื่าดและ
กล่�มองค์กรกาชื่าด เร่�องหล่กการกาชื่าด 7 ประการ 
เร่�องการใช้ื่เคร่�องหมายกาชื่าด เร่�องสภากาชื่าดไทํย
โดยท่ํมว์ทํยากรและอาสากาชื่าดแกนนํา

18 19มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64



อบัรมอ�สำ�ก�ช�ด อบัรมอ�สำ�ก�ช�ด

 ว่นท่ํ� 18 ธ่ิ์นวาคม 2563 ในการอบรม
หล่กส้ตรพ่ื่�นฐ์าน “กํารเป็็นอ่าสากําชาด”  
ร่� น ท่ํ�  1 /2564  สํา น่กงานอาสากาชื่าด 
สภากาชื่าดไทํย ฝ่่ายอบรมและประสานงาน  
ได้จ่ดให้ม่การบรรยายให้ความร้้ส�งเสร์มความ
เข้าใจในหล่กส้ตรพ่ื่�นฐ์านอาสากาชื่าด โดยม่ 
นายก์ตต์ธ่ิ์ชื่ กล์�นลอย ผ้้ชื่�วยผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด บรรยายในห่วข้อ “หลักํ
กํารและแนว่คิํดเก่ํ�ยว่กัํบกํารทํี่างานเป็็นท่ี่ม”  

 และต�อมาในชื่�วงบ�าย ได้จ่ดให้ม่ก์จกรรม
กล่�มและร�วมทํําก์จกรรมในส�วนต�างๆ เชื่�น 
จ์ตว์ทํยาการทํํางานเป็นท่ํม ท่ํกษะการทํํางาน
เป็นท่ํม จ์ตว์ทํยาการปฏ์ิส่มพ่ื่นธ์ิ์ระหว�างบ่คคล
และบ่คล์กภาพื่ ณ์ ห้องประช่ื่ม ช่ื่�น 4 สําน่กงาน
อาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย

โดยเม่�อม่การเปิดการใช้ื่งานของเคร่�อง AED 
เคร่�องก็จะสามารถึว์น์จฉ่ยภาวะห่วใจเต้นผ์ด
จ่งหวะท่ํ�เป็นอ่นตรายถึึงช่ื่ว์ตได้ และสามารถึ
ให้การร่กษาด้วยการชื่็อกไฟฟ้ากระต่กห่วใจได้
โดยใช้ื่กระแสไฟฟ้าหย่ด ร้ปแบบการเต้นของ
ห่วใจท่ํ�ผ์ดจ่งหวะ เพ่ื่�อเปิดโอกาสให้ห่วใจกล่บมา
เต้นใหม�ในจ่งหวะท่ํ�ถ้ึกต้องได้ โดยการร่กษาน่�น
ระบบอ์เล็กทํรอน์กส์ในเคร่�องจะออกคําส่�งให้เรา
เป็นผ้้ปฏ์ิบ่ต์ตามได้ ค่อ เร์�มแรกผ้้ท่ํ�ทํําการชื่�วยเหล่อ
จะต้องเปิดฝ่าเคร่�อง AED และฉ่กซำองบรรจ่ 
อ์เล็คโทํรด โดยแผ�นอ์เล็คโทํรดจะม่อย้� 2 ช์ื่�น ค่อ 
ช์ื่�นแรกจะต้องนําไปต์ดบนทํรวงอกตอนบนของ 
ผ้้ป่วย และแผ�นท่ํ�สองจะต้องต์ดบนผ์วทํรวงอก
ตอนล�างของผ้ป่้วย จากน่�นเคร่�อง AED จะทํําการ
ว์เคราะหจ่์งหวะการเตน้ของห่วใจ ซึำ�งขณ์ะน่�ห้าม
ผ้้ท่ํ�ชื่�วยเหล่อส่มผ่สต่วผ้้ป่วยเด็ดขาด จากน่�น 
เม่�อเคร่�องว์น์จเสร็จ แล้วจะขึ�นส่ญญาณ์ให้ทํําการ
ช็ื่อกไฟฟ้า ให้ผ้้ชื่�วยเหล่อกดท่ํ� ป่่มช็ื่อกตาม
ส่ญญาณ์ท่ํ�ปรากฏิอย้�บนต่วเคร่�อง และสล่บก่บ
การชื่�วยเหล่อฟ้�นค่นช่ื่พื่ผ้้ป่วย หร่อ CPR อย�าง
ต�อเน่�อง จนกว�าเจ้าหน้าท่ํ�ก้้ช่ื่พื่จะมาถึึง โดยการ
ชื่�วยเหล่อควรทํําภายใน 3-5 นาท่ํ จะชื่�วยเพ์ื่�ม
โอกาสการรอดช่ื่ว์ตของผ้้ป่วยฉ่กเฉ์นได้มากขึ�น
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 ว่นท่ํ� 14 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ 
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย ร่บมอบ 
ของขว่ญปีใหม� จากนางอําพ่ื่น เมธ์ิ์ยนนท์ํ ว์ทํยากร
แกนนํา อาสากาชื่าดแผนกจ�ายกลางพ์ื่เศัษ เน่�องใน
โอกาสว่นขึ�นปีใหม� ณ์ ห้องปฏ์ิบ่ต์งานจ�ายกลางพ์ื่เศัษ  
ช่ื่�น 3 สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย

 ว่นท่ํ� 25 ธ่ิ์นวาคม 2563 นางพ่ื่ทํธิ์ชื่าต์ 
บร์บ้รณ์์ทํร่พื่ย์ อ่ปนายกด้านอาสาสม่ครศ์ัลป
ว่ฒนธิ์รรมไทํย มอบกระเช้ื่าของขว่ญเน่�องในโอกาส
ว่นขึ�นปีใหม�ให้แก�ห่วหน้าฝ่่ายงานเพ่ื่�อส่งคม และนํา 
หน่งส่อขอบค่ณ์ท่ํ�ทํางธิ์นาคารกร่งเทํพื่ สําน่กงานใหญ�
ส่ลม ชื่�วยนําสลากพื่ฤกษากาชื่าดไปจําหน�ายให้
สโมสรกาชื่าด 

 นางสาวพื่จนา ฉํ�าโพื่ธ์ิ์�ชื่า และคณ์ะอาสา
กาชื่าด แผนกประด์ษฐ์์เย็บปักถ่ึกร้อย มอบของรางว่ล 
จํานวน 3 ช์ื่�น นางเพื่็ญแข ล์�มส่วรรณ์โรจน์ มอบ 
ของรางว่ลจํานวน 2 ช์ื่�น นางล่กขณ์า ชื่าญไวว์ทํย์ 
มอบของรางว่ลจํานวน 1 ช์ื่�น นางนภฤชื่า โพื่ธ์ิ์ส่ข 
มอบของรางว่ลจํานวน 1 ช์ื่�น เพ่ื่�อมอบให้สโมสร
อาสากาชื่าดจ่บรางว่ลหางบ่ตรในงานส่งสรรค์ 
ว่นส�งท้ํายปีเก�าในโอกาสอ่นเหมาะสมต�อไป

 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด 
และนายก์ตต์ธ่ิ์ชื่ กล์�นลอย ผ้้ชื่�วยผ้้อํานวยการ มอบ
กระเช้ื่าผลไม้เน่�องในโอกาสว่นขึ�นปีใหม� แก�เร่อเอก 
นายแพื่ทํยป์ร์ญญา พื่ล่งวช์ื่รา ร่กษาการนายกสโมสร
อาสากาชื่าด นายส่ภ่ทํร์ หล�อเพ็ื่ญศัร่ อ่ปนายกด้าน
งานบร์หารท่ํ�วไป นางมณ์ท์ํรา ลํ�าซํำา อ่ปนายกด้าน
บร์การทํางการแพื่ทํย์และส่ขอนาม่ย โรงพื่ยาบาล

จ่ฬาลงกรณ์์ และนางจ่ฑ์ามาศั อรรคเศัรษฐ่์ง 
อ่ปนายกด้านบร์การทํางการแพื่ทํย์และส่ขอนาม่ย
โรงพื่ยาบาลสมเด็จพื่ระบรมราชื่เทํว่ ณ์ ศัร่ราชื่า  
พื่ร้อมท่ํ�งร่บมอบของขว่ญปีใหม�จาก นางสายสม 
วงศัาส่ล่กษณ์์ อ่ปนายกด้านพ่ื่ฒนาค่ณ์ภาพื่ช่ื่ว์ตและ
บรรเทําท่ํกข์ และประธิ์านอาสากาชื่าดเฉล์มพื่ระเก่ยรต์ 
72 พื่รรษา นางมณ่์ ช่ื่�นประด์ษฐ์์ ท่ํ�ปรึกษาสโมสร
อาสากาชื่าด และนางโชื่ต์กา เร่องว์เศัษ ว์ทํยากร 
แกนนํากล่�มประด์ษฐ์์ดอกไม้ประด์ษฐ์์และคณ์ะ และ
ย่งให้โอวาทํและอวยพื่รปีใหม� 2564 เม่�อว่นท่ํ�  
17 ธ่ิ์นวาคม 2563

 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด 
นายก์ตต์ธ่ิ์ชื่ กล์�นลอย ผ้้ชื่�วยผ้้อํานวยการ และ
นางสาวจ่นท์ํมา สามลฤกษ์ ห่วหน้าฝ่่ายประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์ 
มอบกระเช้ื่าของขว่ญเน่�องในโอกาสว่นขึ�นปีใหม�  
แก� รศั.อร่ณ่์ประภา หอมเศัรษฐ่์ ประธิ์านอน่กรรมการ
ประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์ศ้ันย์ดวงตาสภากาชื่าดไทํยและ 
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 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด 
มอบกระเช้ื่าผลไม้เน่�องในโอกาสว่นขึ�นปีใหม�  
แด� ดร.ประศัาสน์ จ่นทํราท์ํพื่ย์ อาจารย์เฉ์ดโฉม  
จ่นทํราท์ํพื่ย์ ดร.ณ่์ฏิฐ์พื่งศ์ั จ่นทํราท์ํพื่ย์ ดร.เล์ศัล่กษณ์์ 
ส.บ่ร่ษพ่ื่ฒน์ ผ้้ม่อ่ปการค่ณ์ต�อสําน่กงานอาสากาชื่าด 
และนางสายสม วงศัาส่ล่กษณ์์ อ่ปนายกด้านพ่ื่ฒนา
ค่ณ์ภาพื่ช่ื่ว์ตและบรรเทําท่ํกข์และประธิ์านอาสา
กาชื่าดเฉล์มพื่ระเก่ยรต์ 72 พื่รรษา โดยการส�งมอบ
กระเช้ื่าของขว่ญแทํนเน่�องจากสถึานการณ์์  
Covid-19 ในปัจจ่บ่น

 ว่นท่ํ� 6 มกราคม 2564 นายก์ตต์ธ่ิ์ชื่ กล์�นลอย 
ผ้้ชื่�วยผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด และ
นางสาวจ่นท์ํมา สามลฤกษ์ ห่วหน้าฝ่่ายประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์ 
มอบกระเช้ื่าผลไม้และอวยพื่รเน่�องในโอกาส 
ว่นขึ�นปีใหม� แก� นายธ่ิ์รพื่ร ย์นเจร์ญ ห่วหน้า 
ฝ่่ายประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์ โรงพื่ยาบาลจ่ฬาลงกรณ์์
สภากาชื่าดไทํยและเจ้าหน้าท่ํ� ณ์ โรงพื่ยาบาล
จ่ฬาลงกรณ์์ สภากาชื่าดไทํย

 ว่นท่ํ� 5 มกราคม 2564 นายก์ตต์ธ่ิ์ชื่ กล์�นลอย 
ผ้้ชื่�วยผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด เข้าขอพื่ร
และสว่สด่ปีใหม� 2564 แก� ดร.ส่เมธิ์ ต่นต์เวชื่ก่ล  
เลขาธ์ิ์การม้ลน์ธ์ิ์ช่ื่ยพ่ื่ฒนาและทํ่�ปรึกษาก์ตต์มศ่ักด์�
สําน่กงานอาสากาชื่าด ณ์ ม้ลน์ธ์ิ์ช่ื่ยพ่ื่ฒนา ใน
พื่ระบรมราช้ื่ปถ่ึมภ์ กร่งเทํพื่มหานคร

 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด  
ร่บมอบของขว่ญปีใหม� จากนางส์ณ่์นาฎ อ่ทํา  
ผ้้ชื่�วยผ้้อํานวยการศ้ันย์บร์การโลห์ตแห�งชื่าต์ 
สภากาชื่าดไทํย และเจ้าหน้าท่ํ�ฝ่่ายประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์
ศ้ันย์บร์การโลห์ตแห�งชื่าต์ พื่ร้อมท่ํ�งมอบกระเช้ื่า 
ผลไม้และให้โอวาทํในโอกาสเทํศักาลปีใหม� 2564

 ว่นท่ํ� 8 มกราคม 2564 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ 
นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด มอบกระเช้ื่าอวยพื่รปีใหม� 
2564 แก�นายส่รส์ทํธ์ิ์� ต์ยะว่ชื่รพื่งศ์ั ประธิ์านกรรมการ
บร์หาร บร์ษ่ทํ แอล เอ ไบซ์ำเค์�ล (ประเทํศัไทํย) จําก่ด 
พื่ร้อมท่ํ�งร่บมอบของขว่ญและแสดงความขอบค่ณ์ 
ท่ํ�กร่ณ์า ให้ความสน่บสน่น ก์จการของสําน่กงาน 
อาสากาชื่าดด้วยด่เสมอมา

 ว่นท่ํ� 27 มกราคม 2564 ท่ํมผ้้บร์หาร 
และพื่น่กงานจากการไฟฟ้าส�วนภ้ม์ภาค อวยพื่ร 
ปีใหม�แก�คณ์ะผ้้บร์หารของสําน่กงานอาสากาชื่าด 
สภากาชื่าดไทํย และร�วมสนทํนาวางแผนงาน 
เก่�ยวก่บโครงการฯ ความร�วมม่อท่ํ�ม่ต�อก่นในการ
ปฏ์ิบ่ต์งานอาสากาชื่าด ณ์ ห้องประช่ื่มสําน่กงาน
อาสากาชื่าด ช่ื่�น 4

 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง 
เหร่ยญประย้ร ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด 
นางส์ร์ก่นยา ศ์ัร์ร่งษ่ รองผ้้อํานวยการ และนายก์ตต์ธ่ิ์ชื่ 
กล์�นลอย ผ้้ชื่�วยผ้อํ้านวยการ เข้าพื่บและมอบกระเช้ื่า
ผลไมเ้น่�องในโอกาสว่นขึ�นปีใหม�แก� นายเตชื่ บ่นนาค 
ผ้้ชื่�วยเลขาธ์ิ์การสภากาชื่าดไทํยฝ่่ายบร์หาร และ 
ค่ณ์หญ์งชื่ฎา ว่ฒนศ์ัร์ธิ์รรม เหร่ญญ์กสภากาชื่าดไทํย 
เพ่ื่�อขอพื่รในโอกาสปีใหม� 2564 

ผ้้ม่อ่ปการค่ณ์ ฝ่่ายประชื่าส่มพ่ื่นธ์ิ์สําน่กงานอาสา
กาชื่าด นางศัศ์ัธิ์ร ร่ตนประว์ตร ห่วหน้ากล่�มงาน 
ส่�อส่มพ่ื่นธ์ิ์ ร่กษาการแทํนผ้้อํานวยการสําน่กสารน์เทํศั
และส่�อสารองค์กร และนายว์ทํยา ญาณ์จ์นดา 
ว์ทํยากรผ้้เช่ื่�ยวชื่าญด้านการผล์ตจ่ล์นทํร่ย์ขยาย 
(EM) พื่ร้อมท่ํ�ง ร่บมอบกระเช้ื่าของขว่ญจาก 
นางม่กดา จ์ราธ์ิ์ว่ฒน์ เอ่�อว่ฒนะสก่ล อาสากาชื่าด
ร่�นกาญจนาภ์เษกและผ้้บร์หารกล่�มเซ็ำนทํร่ล (ผ้้แทํน) 
บร์ษ่ทํ สมาร์ทํช์ื่พื่ โซำล้ช่ื่�น จําก่ด และอวยพื่รปีใหม� 
2564 เม่�อว่นท่ํ� 17-29 ธ่ิ์นวาคม 2563
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มอบักระเช้าข่องที�ระล่กแด่คณะผู้้้บัริหาร 
หอการค้าญี�ปุ่นั-กรุงเทพื่ฯ ในัวาระวันัข่่�นัปีใหม่ 2564

ข่่าวกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ดข่่าวกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

 ว่นท่ํ� 14 ธ่ิ์นวาคม 2563 ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประยร้ ผ้้อํานวยการ
สําน่กงานอาสากาชื่าด สภากาชื่าดไทํย เร่อเอก นายแพื่ทํย์ปร์ญญา พื่ล่งวช์ื่รา นายกสโมสรอาสากาชื่าด 
พื่ร้อมด้วยคณ์ะอาสากาชื่าด เข้าพื่บคณ์ะผ้้บร์หาร หอการค้าญ่�ป่่น-กร่งเทํพื่ Japanese Chamber  
of Commerce, Bangkok โดยมอบกระเช้ื่าของท่ํ�ระลึกแด�คณ์ะผ้้บร์หาร หอการค้าญ่�ป่่น-กร่งเทํพื่ฯ  
Japanese Chamber of Commerce, Bangkok ในวาระว่นขึ�นปีใหม� และขอบค่ณ์ในการสน่บสน่น
ก์จกรรมของสโมสรอาสากาชื่าดด้วยด่เสมอมา ในการน่� นายฮ์ิโระอาก์ คอนโด้ รองประธิ์านหอการค้า
ญ่�ป่่น-กร่งเทํพื่ฯ และประธิ์านส�วนความชื่�วยเหล่อส่งคมคณ์ะกรรมการฝ่่ายความชื่�วยเหล่อส่งคม 
หอการค้าญ่�ป่่น-กร่งเทํพื่ฯ ได้ให้เก่ยรต์มอบเง์นเพ่ื่�อสน่บสน่นก์จกรรมของสโมสรอาสากาชื่าดในโอกาส
ต�อไป ณ์ อาคาร All Season Place

 ในว่นท่ํ� 16 ธ่ิ์นวาคม 2563 นางจ่ฑ์ามาศั  
อรรคเศัรษฐ่์ง อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าด ด้าน
การแพื่ทํยแ์ละส่ขอนาม่ย และผ้ด้้แลอาสากาชื่าด
ปฏ์ิบ่ต์งานโรงพื่ยาบาลสมเด็จพื่ระบรมราชื่เทํว่  
ณ์ ศัร่ราชื่า พื่ร้อมคณ์ะอาสากาชื่าดมอบหมอน
จํานวน 25 ใบ แก�ผ้้ป่วยท่ํ�ชื่�วยเหล่อต่วเองไม�ได้ 
ใช้ื่สําหร่บหน่นหล่งและรองเข�า โดยม่นางพื่รเพ็ื่ญ 
เมธิ์าจ์ตต์พ่ื่นธ์ิ์ ผ้้ชื่�วยห่วหน้าพื่ยาบาลด้านบร์หาร
เป็นผ้้ร่บมอบ ณ์ ตึก สก. 4 โรงพื่ยาบาลสมเด็จ
พื่ระบรมราชื่เทํว่ ณ์ ศัร่ราชื่า จ่งหว่ดชื่ลบ่ร่

 นางจ่ฑ์ามาศั อรรคเศัรษฐ่์ง อ่ปนายก
สโมสรอาสากาชื่าดดา้นการแพื่ทํยแ์ละส่ขอนาม่ย
และผ้้ด้แลอาสากาชื่าดปฏ์ิบ่ต์งาน โรงพื่ยาบาล
สมเด็จพื่ระบรมราชื่เทํว่ ณ์ ศัร่ราชื่า พื่ร้อมคณ์ะ
อาสากาชื่าด มอบช่ื่ดก่นฝ่นพื่ลาสต์กให้เจ้าหน้าท่ํ�
หน�วย X-RAY ใส�ท่ํบช่ื่ดปฏ์ิบ่ต์งาน  จํานวน 400 
ช์ื่�น พื่ร้อมก่บมอบเง์นจํานวน 7,500 บาทํ โดย
ฝ่่ายการพื่ยาบาลเป็นผ้้ร่บมอบ ณ์ ตึกผ้้ป่วยสาม่ญ 
ในเด่อนมกราคม 2564 ท่ํ�ผ�านมา

มอบัหมอนัสำาหรับัหนุันัหลังผู้้้ป่วยและชุดกันัฝึนัให้แก่
เจ้าหน้ัาที� โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทวี

26 27มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64

 ว่นท่ํ�  12 มกราคม 2564 นางพ่ื่ทํธิ์ชื่าต์  
บร์บ้รณ์์ทํร่พื่ย์ อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าดด้านอ่ปนายก
ด้านอาสาสม่ครส่มพ่ื่นธ์ิ์และศ์ัลปว่ฒนธิ์รรมไทํย   
มอบเง์นสน่บสน่นกองท่ํน 80 ปี สําน่กงานอาสากาชื่าด 
ในนามตนและครอบคร่วจํานวน 10,000 บาทํ โดย 
ศัาสตราจารย์ก์ตต์ค่ณ์ นายแพื่ทํย์ดํารง เหร่ยญประยร้ 
ผ้้อํานวยการสําน่กงานอาสากาชื่าด ร่บมอบ ณ์ สโมสร
อาสากาชื่าด

 ว่นท่ํ� 12 มกราคม 2564 นางสายสม วงศัาส่ล่กษณ์์ 
อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าดด้านการพ่ื่ฒนาค่ณ์ภาพื่-
ช่ื่ว์ตและบรรเทําท่ํกข์ ผ้้ดําเน์นรายการร่กเม่องไทํย เช์ื่ญ
นายช่ื่ยว่ฒน์ อ์นทํรชื่าธิ์ร อ่ปนายกสโมสรอาสากาชื่าด
ด้านบร์การโลห์ต ดวงตา อว่ยวะ เก่�ยวก่บการปฏ์ิบ่ต์
งานอาสากาชื่าด ก์จกรรมเช์ื่งร่กออกร่บบร์จาคดวงตา 
อว่ยวะ และร�างกาย เพ่ื่�อออกอากาศัท่ํ�สถึาน่ ชื่�อง  
TNN 24 อาคารท์ํปโก้ พื่ระราม 6 กร่งเทํพื่มหานคร



 สําน่กงานอาสากาชื่าด โดยคณ์ะอาสากาชื่าด ออกปฏ์ิบ่ต์งานจ่ดหาโลห์ต ดวงตา อว่ยวะ และ 
ผ้้อ่ทํ์ศัร�างกาย  โดยปฏิ์บ่ต์ภารก์จเชื่์งร่ก  เพ่ื่�อตอบสนองภารก์จ  สภากาชื่าดไทํย  ท่ํ�ได้ร่บมอบหมาย
จากร่ฐ์บาลให้ม่หน้าท่ํ�หล่กในการจ่ดหาโลห์ตให้ม่ปร์มาณ์เพ่ื่ยงพื่อ ปลอดภ่ย และม่ค่ณ์ภาพื่ส้งส่ด จาก
ผ้้บร์จาคโลห์ตด้วยความสม่ครใจไม�หว่งส์�งตอบแทํน เพ่ื่�อนําไปใช้ื่ร่กษาผ้้ป่วยท่ํ�วประเทํศั และการออก
ปฏ์ิบ่ต์งานเช์ื่งร่กของคณ์ะอาสากาชื่าด ย่งครอบคล่มไปถึึงการตอบร่บการแสดงเจตจํานงของประชื่าชื่น
ท่ํ�ประสงค์บร์จาคดวงตา เป็นการแสดงความจํานงต่�งแต�ย่งม่ช่ื่ว์ต เพ่ื่�อมอบดวงตาของตนเองภายหล่ง
จากเส่ยชื่ว่์ตแล้ว  อ่กท่ํ�งย่งรวมการออกปฏิบ์ต่์งานเชื่์งร่กของคณ์ะอาสากาชื่าดในการออกร่บบร์จาค
อว่ยวะฯ  เพ่ื่�อส�งเสร์มสน่บสน่นให้ม่การบร์จาคอว่ยวะให้มากเพื่่ยงพื่อต�อการปล้กถึ�ายอว่ยวะภายใน
ประเทํศั อย�างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม�ม่การซ่ำ�อขายอว่ยวะ โดยในแต�ละเด่อนจะม่คณ์ะอาสากาชื่าด
ผ้้ปฏ์ิบ่ต์งานการจ่ดหาโลห์ต ดวงตา อว่ยวะ และ การแสดงความจํานงอ่ท์ํศัร�างกาย ออกปฏ์ิบ่ต์งาน
ไปย่งพ่ื่�นท่ํ�ต�างๆ  ท่ํ�วกร่งเทํพื่มหานคร  เพ่ื่�ออํานวยความสะดวกให้ก่บประชื่าชื่นในพ่ื่�นท่ํ�ต�างๆ  เข้าถึึง
การบร์การอย�างง�ายดาย  โดยม่คณ์ะอาสากาชื่าดออกปฏิ์บ่ต์งานในพ่ื่�นท่ํ�ต�างๆ  และจํานวนของ
ผ้้บร์จาคท่ํ�เข้าร�วม ด่งน่� 

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

• กองบ่ญชื่าการตํารวจปราบปรามยาเสพื่ต์ด กร่งเทํพื่ฯ
• กรมท่ํ�ด์น ศ้ันย์ราชื่การเฉล์มพื่ระเก่ยรต์ฯ อาคาร B จ่งหว่ดนนทํบ่ร่
• มหาว์ทํยาล่ยมหาจ่ฬาลงกรณ์ราชื่ว์ทํยาล่ย (มจร.) จ่งหว่ดพื่ระนครศัร่อย่ธิ์ยา
• ศัาลาว�าการกร่งเทํพื่มหานคร
• กรมบ่งค่บคด่ บางข่นนนท์ํ กร่งเทํพื่ฯ
• กรมก์จการพื่ลเร่อนทํหารบก กองบ่ญชื่าการกองท่ํพื่บก

การปฏิิบััติิงานัคณะอาสากาชาด ออกรับับัริจาคโลหิติ 
ดวงติา อวัยวะ และอุทิศร่างกายเชิงรุก 
ปี่ระจำำาเดือนัมกราคม - ม่นัาคม พ.ศ. 2564 พื�นัที่่�ปี่ฏิบััติงานัดังนั่�

จำานัวนัผู้้้บัริจาค และผู้้้แสดงความจำานังค์

คณะอาสากาชาด ร่วมปฏิิบััติิงานัออกรับับัริจาคโลหิติ 
ดวงติา อวัยวะ และอุทิศร่างกายเชิงรุก ดังนีั� 
นางสาวว์ภา ลาภาเกษมท์ํพื่ย์
นางสาวจ่ฑ์ามาศั เอกมหาค่ณ์
นางดวงตา โพื่ธ์ิ์โต
นางอวยพื่ร ส์งหนาทํ
นางส่น่ ส่ภาวรรณ์ช่ื่ย
นางส่ร้่งเพื่ชื่ร ศัตะส่ข
นางว์ส่ทํธ์ิ์�ศัร่ ส่ขช่ื่ย 
นางประช่ื่ม เพ็ื่ชื่รร่กษ์
นายช่ื่ยว่ฒน์ อ์นทํรชื่าธิ์ร 
นางรจนา ต่�งเจร์ญช่ื่ยชื่นะ 
นางสาวม่ทํน บรรดาศ่ักด์� 

นางสมบ้รณ์์ อ์นทํรชื่าธิ์ร 
นางฐ์์ต์น่นป์ เชื่าวน์ว์ว่ฒน์
นางมาล่ พ์ื่ร์ยะว่ฒน์ 
นางสาวส์ร์พื่ร จ์ระประย้ร 
นางจ์ต์น่นท์ํ เขมะพ์ื่พ่ื่ฒน์ 
นางสาวประว่ณ์์น่ชื่ พ่ื่นธ์่ิ์คงช่ื่�น 
นางพื่จนาถึ ศัรอ์นทํร์
นางปิยะศ์ัร์ นาโคศ์ัร์
นางน่นท์ํชื่พื่ร พ์ื่น์จกลาง 
นางพ์ื่มพ์ื่พื่น์ดดา จ่นทํร์ทํองใบ
นางสาวพ่ื่ทํธิ์ชื่าต อ่ดมเก่ยรต์ 

ออกหน่ัวย
รับับัริจาคเชิงรุก

กิิจกิรรม

28 29มกราคม ~ มีนาคม 64 มกราคม ~ มีนาคม 64

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

บัริจำาคโลิ่หิต 
3,067 ราย

บัริจำาคดวงตา
381 ราย

บัริจำาคอวัยวะ
382 ราย

บัริจำาคร่างกาย
369 ราย
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