
วารสารเพ่ือคุณภาพชีวิตและอาสากาชาด ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔



กิจกรรมรวมพลังบรจิาคโลหิตกู้วกิฤต Covid-19  
และกิจกรรม  BLOOD HERO ป� 2 ปลกุพลัง

วันที� 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสนัุนทา ศรอนุสนิ ผูอํ้านวยการสาํนักงานยุวกาชาด
และรกัษาการในตําแหน่งผูอํ้านวยการสาํนักงานอาสากาชาด ให้การต้อนรบั และมอบกําลังใจ

แก่อาสากาชาด คณะอาสากาชาดการไฟฟ�าสว่นภมูภิาค PEA และจิตอาสา ที�มารว่มในกิจกรรม
รวมพลังบรจิาคโลหิต กู้วกิฤติ โควดิ-19 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

และกิจกรรม BLOOD HERO ป� 2  ณ ศูนยบ์รกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และในเดือนพฤศจิกายนนี� มอีาสากาชาดรว่มบรจิาคโลหิต ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัด 

และภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติทั�วประเทศ รวมทั�งสิ�น 75 คน  คิดเป�นโลหิตจํานวน 33,750 ML. 
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ประกอบอาหารจํานวน 20,020 ชุด 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ใหประชาชนในจังหวัดชุมพร

ประกอบอาหารจํานวน 96,000 ชุด 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ใหประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานอาสากาชาด รวมกับ มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

นํารถประกอบอาหารเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

ออกปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 

  ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน  ถึง 7 พฤศจิกายน 2564 ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครราชสีมา 

และ 18 พฤศจิกายน ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดชุมพร   

โดยไดประกอบอาหารปรุงสุกจํานวนท้ังส้ิน ๑๒๒,๓๒๐ กลอง  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน จนสถานการณคล่ีคลาย

สํานักงานอาสากาชาด ร่วมกับ สํานักงานอาสากาชาด ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมูลนิธิอาสาเพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ประชาชน ที�ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ประชาชน ที�ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  

ณ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชุมพรณ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชุมพร
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วันที� 29 พฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย รว่มบรรจสุิ�งของ
บรรเทาทกุขเ์พื�อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมอีาสากาชาด และจิตอาสา จํานวน 30 คน

รว่มปฏิบัติภารกิจบรรจ ุ1,000 ชุด ณ คลังสมัภาระผูป้ระสบภัย ชั�น 1 สํานักงานบรรเทาทุกขแ์ละ
ประชานามัยพทิกัษ์ สภากาชาดไทยในกิจกรรม “หนาวนี�ทาํดีเพื�อพอ่ 2565” ซึ�งสาํนักงานบรรเทาทุกข์

และประชานามัยพทิกัษ์ จะนําส่งมอบในพื�นที�จังหวดัเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และสกลนคร 

บรรจสุิ�งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด สังกัดสํานักงาน
อาสากาชาด สภากาชาดไทย รว่มบรรจชุุดธารน�าใจเพื�อ

ชว่ยเหลือประชาชน ที�ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์อุทกภัย  
 โดยมีอาสากาชาดและจิตอาสาหมนุเวยีนจํานวน 80 คน
 รว่มปฏิบติัภารกิจบรรจชุุดธารน�าใจ จํานวน 7,749 ชุด 

ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย ชั�น ๑ สํานักงานบรรเทาทกุขแ์ละ
ประชานามัยพทิกัษ์ สภากาชาดไทย

บรรจชุุดธารน�าใจเพื�อช่วยเหลือประชาชน
ที�ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
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วันที�  1  ถึง  27  พฤศจิกายน 2564 อาสา
กาชาด จํานวน 155 คน รว่มสนับสนุนในการ
ให้บรกิารฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้เข้ารบั

บรกิารฉีดวัคซีน จํานวน  64,748 คน และมี
อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีน
จํานวน 155 คน  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัด

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล  

อาสากาชาดปฏิบติังานออกหน่วย
ฉีดวัคซีนป�องกันโรคโควิด-19

วนัที� 5 – 11 พฤศจิกายน 2564 คณะอาสากาชาด นําโดย นางสวา่งศร ีชา้งเผอืก 
และ นางเยาวมาลย ์สมทรพัย ์นําดอกไมจั้นทน์ที�คณะอาสากาชาดรว่มกันประดิษฐ ์

จํานวนทั�งสิ�น 22,970 ดอก มอบให้กับผู้แทน คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เพื�อนํา
ไปใชใ้นพธิพีระราชทานเพลิงอาจารยใ์หญ ่ประจําป� พ.ศ.2564

กิจกรรมอาสากาชาดรว่มสนับสนุนดอกไมจั้นทน์
ให้กับคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกทานเย่ียมชมรานพฤกษา

กาชาดและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ในงานกาชาดออนไลน ประจําป 2564 น้ี 

รานพฤกษากาชาด จําหนายผลิตภัณฑงานฝมือ 

ท่ีทรงคุณคาและมีเพียงช้ินเดียวในโลกจากฝมือของอาสากาชาด 

อาสาสมัครท่ีรวมปฏิบัติงานใหสภากาชาดไทย ทุกยอดการส่ังซ้ือรายไดสมทบทุน

สภากาชาดไทย รวมสงพลังใหอาสากาชาด และรวมบุญกับสภากาชาดไทย 

ผานการชอปสินคาออนไลนบนรานพฤกษากาชาด 

ในงานกาชาดประจําป 2564 "Red Cross Fun(D) Fair x Sharing Show"

 

พฤกษากาชาดพฤกษากาชาด

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  

สโมสรอาสากาชาด จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

และสถานท่ีปฏิบัติกิจของสงฆ 

ท่ีวัดปญจบูรพาจารย (วัดปาหาพระองค) 

อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติเปนประจําปทุกป 

โดยมีกรรมการสโมสรอาสากาชาดและคณะอาสากาชาด

รวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง และในปน้ี 

รวบรวมปจจัยจากการทําบุญจํานวนท้ังส้ิน 349,853 บาท 

(สามแสนส่ีหม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบสามบาท)

 

พิธีทอดกฐินสามัคคี

สโมสรอาสากาชาดประจําป2564
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ดิฉัน นางสุนันทา ศรอนุสิน 
ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาดและรักษาการในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด 

ขอส่งคําอํานวยพรมายังอาสากาชาด และ อาสาสมัครทุกท่าน

ที�มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี� 
 

 

 

สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิด
สิ�งประเสริฐสมดังอธิษฐานสิ�งประเสริฐสมดังอธิษฐาน

สิ�งศักดิ�สิทธิ�โปรดดลบันดาลสิ�งศักดิ�สิทธิ�โปรดดลบันดาล
อภิบาลให้ร่มเย็นอภิบาลให้ร่มเย็น

  สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2256 0385 และ  0 2256 4287

0 2252 8711

สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย https://vb.redcross.or.th/
รวมเปนอาสาสมัคร

สภากาชาดไทย

จัดทําโดย ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย


