
เดือนเมษายน 2565
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สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานอาสากาชาดและ
สํานักงานยุวกาชาด ร่วมสนับสนุนสปสช. ในการเป�นกําลังเสร �มสายด่วน
สปสช. 1330 โดยมีเจ้าหน้าที�และอาสาสมัครกาชาด ร่วมรับสายในการ

แนะนําการลงทะเบียน การตอบคําถามเร ��องการดูแลผู้ติดเชื�อเป�นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที�สุด ผ่านการประสานเข้าสู่ระบบการดูแลแบบ 

Home Isolation ตั�งแต่วันที�  1-29 เมษายน 2565 มีจํานวนการรับสาย
ทั�งสิ�น 11,162 สาย โดยเป�นการลงทะเบียนเข้าระบบการรักษาที�บ้าน 

สิทธิประโยชน์ ว �ธีการใช้สิทธิ�มากที�สุดโดยภารกิจสําคัญในครั�งนี� มี
อาสากาชาดและจิตอาสาหมุนเว �ยนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั�งสิ�น 350 คน

อาสากาชาดปฏิบัติงาน
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนสายด่วน สปสช.1330 ช่วยเหลือผู้ป�วยCovid-19

1330
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วันที� 2 ถึง 30 เมษายน 2565 
อาสากาชาด และอาสาสมัคร 

หน่วยงานภายนอกจาํนวน 29 คน
ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีน

โควิด-19 โดยมีผู้รับบริการฉีดวัคซีน
ทั�งสิ�น 19,191 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

วันที� 1 ถึง 22 เมษายน 2565 
อาสากาชาดหมุนเวียนจาํนวน 75 คน
ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ณ อาคารอนุสรณ์ 100ป�  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยมีผู้รับ
บริการฉีดวัคซีนทั�งสิ�น 3,558 คน  

อาสากาชาดปฏิบัติงาน
ออกหน่วยฉีดวัคซีนป� องกันโรค Covid-19



ภาร กิจอ าส าก าช าด
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ร า ช เ ท วี  ณ  ศ รีร า ช า
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อาสาก าช าด
บรร จุ ชุดยา

คณะอาสากาชาด ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา 
จังหวัดชลบุร ี

ปฏิบัติภารกิจบรรจุยาเพื�อเตรยีม
ส่งมอบให้กับผู้ป�วยCovid-19 
ที�เข้ารบัการรกัษาตามมาตรการ

Home isolation 
โดยมีอาสากาชาดปฏิบัติงาน

หมุนเวียน 36 คน 
ในเดือนเมษายน

บรรจุชุดยาทั�งสิ�น 6,200 ชุด
เพื�อรองรบัความต้องการของ
ผู้ป�วยที�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง

บรร จุย า  6 ,200 ชุดอาสาก าช าด  36คน  

หมอนหลอด
กาแฟเ พื� อ ผู้ป� วย

ติด เ ตียง
วันที� 21 เมษายน 2565 
คณะอาสากาชาดปฏิบัติงานพื�นที�
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรรีาชา ชลบุร ี
มอบหมอนที�ทําจากหลอดกาแฟ
สาํหรบัหนุนหลัง รองเข่าผู้ป�วยติด
เตียง 48 ใบ และปลอกหุ้มมือ
สาํหรบัผู้ป�วยติดเตียงป�องกันดึง
สายนํ�าเกลือออกและ หัวเข็ม
ให้ยาทางเส้นโลหิต 32 ชิ�น
ซึ�งเป�นผลงานประดิษฐ์ของ
คณะอาสากาชาดผู้รเิริ�มโครงการ
ได้แก่ นางจารุพร นิลพรรตัน์  
ผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ 
นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง 
ผู้ดาํเนินการจดัทํา ไดแ้ก่ นางจารุพร นิลรตัน์ นางสรินิารถ สมจติร นางลิ�นจี� ทองเจอื นางจารุณี ทรพัยมู์ล 
ดว้ยทางตึกผู้ป�วยสามญัโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชาเลง็เหน็ถึงประโยชน์ที�จะไดร้บัแก่
ผู้ป�วยจากผลงานประดษิฐด์งักลา่ว โดยมนีางพรเพญ็ เมธาจติตพนัธ ์หวัหน้าพยาบาล 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา เป�นผู้รบัมอบ



  วันที� 27 เมษายน 2565 นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อาํนวยการสํานักงานอาสากาชาด
เยี�ยมชมการปฏิบัติงาน และมอบกาํลังใจแก่อาสากาชาด ที�มาปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแล    
 ให้บริการ และอาํนวยความสะดวกแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ประจาํเดือนเมษายน 2565 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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   วันที� 27 เมษายน 2565 นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อาํนวยการ
สํานักงานอาสากาชาดห้การต้อนรับ และมอบกาํลังใจแก่อาสา
กาชาดและจิตอาสาที�มาร่วมในกิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิตเพื�อ
ช่วยภารกิจขาดแคลนเลือด  ประจาํเดือนเมษายน 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและในเดือนเมษายน
นี� มีอาสากาชาดร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลประจาํจังหวัด
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั�วประเทศ 
รวมทั�งสิ�น 39 คน คิดเป�นโลหิตจาํนวน 17,550 ML. 
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บรรจุชุดธารน�าใจเพื�อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื�นที�ต่างๆ

ตลอดเดือนเมษายน 2565 อาสากาชาด สังกัดสํานักงานอาสากาชาด
สภากาชาดไทย ร่วมบรรจุชุดธารน�าใจเพื�อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื�นที�

ต่าง ๆ ทั�วประเทศ โดยมีอาสากาชาดและจิตอาสาหมุนเวียนจาํนวน 379 คน
ร่วมปฏิบัติภารกิจบรรจุชุดธารน�าใจ จาํนวน 5,310  ชุด ณ คลังสัมภาระ

ผู้ประสบภัย ชั�น 1 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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สภากาชาดไทย ตรวจเยี�ยมและขับเคลื�อนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
   วันที� 28 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น.นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อาํนวยการ
สํานักงานยุวกาชาด และรักษาการในตาํแหน่งผู้อาํนวยการสํานักงาน
อาสากาชาด  พร้อมด้วยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ     
 สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและคณะ ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมและชี�แจง
แนวทางขับเคลื�อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย    
 ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) จังหวัดสกลนคร และ ประชุมขับเคลื�อนโครงการส่งเสริม  และพัฒนาการ
พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในเขตพื�นที�จังหวัดแก้ไขป�ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้ของเด็กนักเรียนในถิ�นทุรกันดาร โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล            
 ปลัดจังหวัดสกลนคร ผู้อาํนวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/อาํเภอ เข้าร่วม
ประชุมรับฟ�ง พร้อมบูรณาการหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ขับเคลื�อนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในเขตพื�นที�จังหวัด เพื�อสนองพระ
ราชดาํริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อาํนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขป�ญหาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนในถิ�นทุรกันดาร 
  ทั�งนี�คณะวิทยาจารย์สํานักงานอาสากาชาด และสํานักงานยุวกาชาด        
 ร่วมปฏิบัติภารกิจในพื�นที�จังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นให้ เด็กนักเรียนชั�นประถม
ศึกษาป� ที� 1 - 6 ที�อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนํา
ไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที�สุด

ขอบคุณภาพขาว สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสกลนคร และ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกนอย
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   วันที� 22 เมษายน 2565 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อาํนวยการสํานักงานยุวกาชาด และ รักษาการ
ในตาํแหน่งผู้อาํนวยการสํานักงานอาสากาชาด ให้เกียรติเป�นประธานในการมอบของรางวัลให้กับ
เยาวชนที�เข้าร่วมโครงการY-adapt ปฏิบัติบัติการอาสากู้โลก (TRC V-ADAPT) พร้อมทั�งให้โอวาท
และกล่าวชื�นชมเยาวชนที�เข้าร่วมโครงการ  โดยโครงการ Y-Adapt ปฏิบัติบัติการอาสา
กู้โลก (TRC V-ADAPT) จัดขึ�นระหว่างวันที� 21-22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม2 ชั�น4 อาคาร
เฉลิมบูรณะนนท์  โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานอาสากาชาด และ สํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย เพื�อมุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และคาํนึงถึง
สภาวะโลกร้อนที�ทวีความรุนแรงขึ�นที�จะส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงของโลกในอนาคต

กิจกรรมอบรมเยาวชนในโครงการ Y-Adapt 



อาสากาชาดกิ จ ก ร ร ม

วันท่ี 12 เมษายน 2565 
คณะอาสากาชาดกลุมงานฝมือเพ่ิมมูลคา 

นําโดยนางสวางศรี ชางเผือก สาธิตงานฝมือการทํามาลัยรักจาก
ผาขาวมา และผาคลุมไหล สําหรับมอบใหผูใหญท่ีรักและเคารพ
ชวง  เทศกาลสงกรานต ท้ังน้ี ไดมอบเปนของท่ีระลึกในชวง
เทศกาลปใหมไทย (เทศกาลสงกรานต) แกอาสากาชาดอาวุโส

และคณะผูบริหาร  หัวหนาฝายของสํานักงานอาสากาชาด         
ณ หองกิจกรรมอาสากาชาดช้ัน 2  สํานักงานอาสากาชาด

วันท่ี 22 เมษายน 2565 
อาสากาชาดปฏิบัติงานแผนกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

นําอาหารไปมอบใหกับพยาบาลแผนกจิตเวช 
เพ่ือนําไปสงมอบใหกับผูปวย ณ แผนกจิตเวช 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
โดยมีคณะอาสากาชาดประกอบดวย นางสาวเจษฎา บุญราวิกุล

นางบุษกร แซเหล่ียง และ นางสาวลาลีนี เทพปญญา รวม
สนับสนุน ท้ังน้ี คณะอาสากาชาดไดรวมสนับสนุนอาหารเพ่ือจัด
เล้ียงผูปวยมาอยางตอเน่ือง ต้ังแตเดือนมกราคมถึงปจจุบัน

            วันท่ี 30 เมษายน 2565 
อาสากาชาด สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
ปฏิบัติภารกิจรวมกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ 
(เปนกรณีพิเศษ)ประจําป2565 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ 
โดยรวมพิธีอันเปนเกียรติสูงสุดกับรางอาจารยใหญ
และอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมงาน
อีกท้ัง คณะอาสากาชาดไดปฏิบัติภารกิจเชิงรุกออกหนวย
รับบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศรางกาย  โดยมีผูรวมแสดงความ
จํานง จํานวน 100 ราย  โอกาสน้ีมีคณะอาสากาชาดรวมปฏิบัติภารกิจ
ดังน้ี นางดวงตา โพธิโต นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย 
นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ 
และนางพรทิพย พูลสมบัติ
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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

☎ สอบถามการใชงาน Application เพิ่มเติม 022510582 ตอ 109,110 

หากคุณ... เปนอีกคนท่ีมีใจ มีเวลา

เราขอชวนคุณมาเปนครอบครัวเดียวกันกับเรา

ในแคมเปญ +1 #รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย


