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วนัที� 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด และ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานอาสากาชาดให้เกียรติเป�นประธานในการเป�ดการอบรมพื�นฐาน “การ
เป�นอาสากาชาด” ประจําป� 2565 รุ่นที� 1 วันที� 15-16 ธันวาคม 2564 ณ
ห้องประชุม ชั�น4 สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยมีนางสิร �กันยา
ศิร �รังษี รองผู้อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
การจัดการอบรม ทั�งนี�การอบรมพื�นฐาน“การเป�นอาสากาชาด”มีกําหนด 2 วัน  
ประกอบด้วยเนื�อหาการอบรมที�เป�นประโยชน์กับอาสากาชาด และ การจัดให้มี
กิจกรรมแบบอภิปรายเพื�อเกิดการแลกเปลี�ยนเร �ยนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
โดยคณะอาสากาชาดว �ทยากร และ การฝ�กปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยฟ�� นคืนชีพขั�นพื�นฐานแก่อาสากาชาด โดย นางวธูสิร � สวัสดิ�จุ้น รักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้าฝ�ายอบรมและประสานงาน สํานักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย
คณะว �ทยาจารย์ ร่วมบรรยายสาธิตในการอบรมดังกล่าว
พร้อมนี� วนัที� 16 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสิร �กันยา ศิร �รังษี
รองผู้อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด ให้เกียรติเป�นประธานในการป�ด
การอบรมพื�นฐาน “การเป�นอาสากาชาด” ประจําป� 2565 และมอบ
วฒิุบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จํานวนทั�งสิ�น 39 คน

การอบรมหลักสูตรพื�นฐาน 
“การเป�นอาสากาชาด” รุ่นที�1/2565

ธันวาคม 64
1



  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอํานวยการสํานักงานยุวกาชาด และ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอาสากาชาด ใหเกียรติเปนประธานในการมอบวุฒิบัตร และ

กลาวใหโอวาทแกอาสากาชาดรุนที่ 1/2564 ที่ผานการอบรมหลักสูตร "การเปนอาสากาชาด" 
เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผานมา ณ หองประชุมสุทธาสา ชั้น 4 สํานักงานอาสากาชาด 

  การอบรมหลักสูตร "การเปนอาสากาชาด" นั้น เปนการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาสากาชาด 
ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครใหกับสภากาชาดไทย ไดเรียนรูในภารกิจอันสําคัญของสภากาชาดไทย 

ที่มุงเนนใหการชวยเหลือเพื่อนมนุษย ตามหลักการกาชาด

พิธีมอบวุฒิบัตรอาสากาชาดรุนที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564
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อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีนป�องกันโรคโควิด-19

 

วันที� 1 ถึง 31 ธันวาคม 2564 อาสากาชาดและอาสาสมัครจาก 
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน 149 คน ร่วมสนับสนุนในการ
ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนทั�งสิ�น 78,527 คน 
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ จังหวัดชลบุรี
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บรรจุชุดธารน�าใจเพื�อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื�นที�ต่างๆ
ตลอดเดือนธนัวาคม 2564 อาสากาชาด สังกัดสาํนักงานอาสากาชาด

สภากาชาดไทย รว่มบรรจุชุดธารน�าใจเพื�อช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภัยใน
พื�นที�ต่างๆทั�วประเทศ โดยมีอาสากาชาดและจิตอาสาหมุนเวียน

จํานวน 125 คน รว่มปฏิบติัภารกิจบรรจุชุดธารน�าใจ จํานวน 12,560 ชุด 
ณ คลังสัมภาระผูป้ระสบภัย ชั�น 1

สํานักงานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามัยพทิกัษ์ สภากาชาดไทย
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                   กลุ่มอาสากาชาดไทยเชื�อสายอินเดีย 
                    มอบชุดวอร์มและเคร ��องกันหนาวเด็ก สนับสนุนกิจกรรม

"หนาวนี�ทําดีเพื�อพ่อ 2565"
วนัที� 23 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย 

พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อํานาจ บาลี ผู้อํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ 
รับมอบชุดวอร์มและเคร ��องกันหนาวเด็ก มูลค่า 300,000 บาทจากนางภูพินทร์ ไค 

และกลุ่มอาสากาชาดไทยเชื�อสายอินเดีย เพื�อสนับสนุนกิจกรรม "หนาวนี�ทําดีเพื�อพ่อ 2565"
ณ ห้องรับรอง ชั�น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

 

อาสากาชาดมอบเงินสมทบทุนสรางตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ 150 ป

เม่ือวันอังคารท่ี 7ธันวาคม2564 อาสากาชาดปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นําโดยนางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผูดูแลอาสากาชาดและ คณะอาสากาชาด

มอบเงินสมทบทุนสรางตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ 150 ป 300,000 บาท

โดยมี นายแพทยสมยศ โลจินดาพงศ 

รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเปนผูรับมอบเงิน
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กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิตกูวิกฤต Covid-19 และกิจกรรม
Blood Hero รวมพลังซุปเปอรฮีโร สํารองโลหิต เทศกาลปใหม

วนัที� 27 ธนัวาคม 2564 
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอํ้านวยการสํานักงาน
ยุวกาชาด และรกัษาการในตําแหน่ง
ผูอํ้านวยการสํานักงานอาสากาชาดพรอ้มด้วย 
นางสิรกัินยา ศริริงัษี รองผูอํ้านวยการ
สํานักงานอาสากาชาด ให้การต้อนรบั และ
มอบกําลังใจแก่อาสากาชาด ที�มาปฏิบติังาน
ชว่ยเหลือดูแล ให้บรกิาร และอํานวยความ
สะดวกแก่ผูม้าบรจิาคโลหิต 
ณ ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

A  F A

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอํานวยการสํานักงาน
ยุวกาชาด และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอาสากาชาด ใหการตอนรับ 
และมอบกําลังใจแกอาสากาชาด จิตอาสา ท่ีมารวมในกิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต 

กูวิกฤติ โควิด-19 ประจําเดือนธันวาคม 2564 และกิจกรรม BLOOD HERO 
รวมพลังซุปเปอรฮีโร สํารองโลหิต เทศกาลปใหม ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

และในเดือนธันวาคมน้ี มีอาสากาชาดรวมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัด และ
ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ัวประเทศ รวมท้ังส้ิน 43 คน  คิดเปนโลหิตจํานวน 19,350 ML. 
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เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 คณะอาสากาชาดออกหนวยรับบริจาคเชิงรุกเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 คณะอาสากาชาดออกหนวยรับบริจาคเชิงรุกเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 คณะอาสากาชาดออกหนวยรับบริจาคเชิงรุก

ประกอบดวย นางดวงตา โพธิโตประกอบดวย นางดวงตา โพธิโตประกอบดวย นางดวงตา โพธิโต      นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย และ นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย และ นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย และ นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณนางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณนางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ

ออกหนวยการบริจาคเชิงรุกออกหนวยการบริจาคเชิงรุกออกหนวยการบริจาคเชิงรุก      รับแสดงความจาํนงบริจาค ดวงตา, อวัยวะและอุทิศรางกายรับแสดงความจาํนงบริจาค ดวงตา, อวัยวะและอุทิศรางกายรับแสดงความจาํนงบริจาค ดวงตา, อวัยวะและอุทิศรางกาย

มอบใหสภากาชาดไทยมอบใหสภากาชาดไทยมอบใหสภากาชาดไทย         ณ ทาอากาศยานดอนเมือง มีผูแจงความจาํนงบริจาค 16 รายณ ทาอากาศยานดอนเมือง มีผูแจงความจาํนงบริจาค 16 รายณ ทาอากาศยานดอนเมือง มีผูแจงความจาํนงบริจาค 16 ราย   

สํานักงานอาสากาชาด ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นํารถประกอบอาหารเพื�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

ออกปฏิบัติภารกิจในพื�นที� เพื�อช่วยเหลือประชาชนที�ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุอุทกภัย ระหวา่งวนัที� 1 ถึง 7 ธันวาคม 2564 

ในพื�นที� จังหวดัสุราษฏร์ธานี  
โดยได้ประกอบอาหารปรุงสุกจํานวนทั�งสิ�น 56,300 กล่อง 

เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จนสถานการณ์คลี�คลาย
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  สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2256 0385 และ  0 2256 4287

0 2252 8711

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

จัดทําโดย ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ขอชวนทุกคนรวมเป�นส่วนหนึ�งกับสภากาชาดไทย
+𝟭รวมพลังอาสาสมัครกาชาด

เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั�น #อาสาสมัครกาชาด
ลงทะเบียน และ กดเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกาชาด

☎ สอบถามการใชงาน Application เพิ่มเติม 022510582 ตอ 109,110 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__[0]=AZU5BiVOdXl0PTOrII-6hAjJmYfllHTbQaB9LPXg7_05pAhTzoSaKNq_6VGztPiAn3lfhSatGL3pwV76L3oahczvwkCm60GtpRq5r67VngVO___EJrr40kR0k0skqqGvkKbQHn2W-v6S-rAxb9_V5oCIIrHoH86YVUFOwgpYQNpvZbDc6y1QVSA2qo6z2OY8CfM&__tn__=*NK-R

