
การขบัเคล่ือนงานสภากาชาดไทย
แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ประวติักาชาด

นายองัรี ดูนงัต์ (HENRY DUNANT) เกิดเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371
ไดรั้บรางวลัโนเบล สาขาสนัติภาพ คร้ังแรกของโลก ในปี พ.ศ. 2444

นายเอฟ ปาสสี หมู่บา้น ซอลเฟ ริโน ( Solferino )  มิถุนายน  2402
กองทพัฝร่ังเศสช่วยอิตาลีรบกบัออสเตรีย
3 ปีต่อมา หนงัสือ A Memory of Solferino

“จะเป็นไปไดไ้หมท่ีจะตั้งองคก์ารอาสาสมคัร เพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจบ็ในยามสงคราม”



สภากาชาดไทย : องคก์รการกศุลเพื่อมนุษยธรรม

เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2436    : กรณีพิพาท ไทยและฝร่ังเศสเก่ียวกบัเขตแดนริมฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง
- ท่านผูห้ญิงเปล่ียน  ภาสกรวงศ ์ (ภรรยาเจา้พระยาภาสกรวงศ)์
- สมเดจ็พระนางเจา้สวา่งวฒันา  พระบรมราชเทวี
- พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
“สภาอุณาโลมแดง”  26 เมษายน  2436



สภากาชาดไทย : องคก์รการกศุลเพื่อมนุษยธรรม

- สมเดจ็พระนางเจา้สวา่งวฒันา  พระบรมราชเทวี สภาชนนี
- สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรี  พระวรราชเทวี สภานายกิา
- ท่านผูห้ญิงเปล่ียน  ภาสกรวงศ์ เลขานุการิณี
- พระเจา้นอ้งนางเธอ  พระองคเ์จา้พวงสร้อยสอางค์ เหรัญญิกา
- พ.ศ.2453  สภาอุณาโลมแดง สภากาชาดสยาม
- พ.ศ. 2464 สนันิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิก

- พ.ศ.2482 สภากาชาดสยาม สภากาชาดไทย
ใหส้ภากาชาดไทย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ด าเนินการอนัเป็นสาธารณกศุลเพื่อมนุษยธรรม              
ตามหลกัการกาชาดสากลและพึงไดรั้บการสนบัสนุนการด าเนินงานจากรัฐ











หลกัการกาชาด 7 ประการ

1.มนุษยธรรม (Humanity)
2.ความไม่ล าเอียง /ไม่เลือกปฏิบติั  (Impartiality)
3.ความเป็นกลาง (Neutrality)
4.ความเป็นอิสระ (Independence)
5.บริการอาสาสมคัร  (Voluntary Service)
6.ความเป็นเอกภาพ (Unity)
7.ความเป็นสากล  (Universality)



เคร่ืองหมายกาชาด
เคร่ืองหมายแห่งมนุษยธรรม เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับทัว่โลก





วตัถุประสงคก์ารใชเ้คร่ืองหมายกาชาด
1. ยามสงคราม : เพื่อคุม้ครอง
2. ยามสงบ: เพื่อคุม้ครอง และบ่งช้ี



เพื่อคุม้ครอง

เพื่อบ่งช้ี



บุคคลหรือหน่วยงาน

ท่ีสามารถใชเ้คร่ืองหมายกาชาดไดต้อ้งไดรั้บอนุญาต
อยา่งเป็นทางการ จากสภากาชาดไทยเท่านั้น



การใชเ้คร่ืองหมายในทางท่ี ผิด 

ผดิแบบ ปกติธรรมดา

ผดิแบบ ร้ายแรง
ถือเป็นอาชญากรรมสงคราม



เคร่ืองหมายสภากาชาดไทย ท่ีใชใ้นปัจจุบนั



การใชเ้คร่ืองหมาย สภากาชาดไทย

เพ่ือด าเนินกิจการ

เพื่อการหารายได้



โครงสร้างการบริหารงาน
สภากาชาดไทย



พระบรมราชูปถมัภก สภากาชาดไทย



สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
สภานายกิา สภากาชาดไทย



สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
อุปนายกิาผูอ้  านวยการ สภากาชาดไทย



นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย



สภากาชาดไทยเป็นองคก์รสาธารณกศุลระดบัชาติ เป็น
ท่ีพึ่งของประชาชน และด าเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลกัการ
กาชาดสากล เป็นองค์กรท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัและนวตักรรม 
มีวิสัยทศัน์ ท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตาม
คติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ  บรรเทาทุกข์ บ า รุงสุข 
บ าบดัโรค ก าจดัภยั เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน



ภารกิจหลกัสภากาชาดไทย

บริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามยั

การบรรเทาทุกข์

ผู้ประสบภัยพบิตัิ

การบริการโลหิต

การส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



ผงัการบริหารงานของสภากาชาดไทย



ผงัการบริหารงานของสภากาชาดไทย



ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
ครอบครัว  “กาชาด”

เหล่ากาชาดจังหวดั กิง่กาชาดอ าเภอ





ปัจจุบันมี
เหล่ากาชาดจังหวดั 

76 จังหวดั
และ

กิง่กาชาดอ าเภอ  
282  กิง่กาชาด



พนัธกจิ

1. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพบิตัิ
2. การให้การสังคมสงเคราะห์
3. การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวยัวะอ่ืน ๆ
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และการพฒันาคุณภาพชีวติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมกจิการยุวกาชาด  อาสากาชาด และกจิการต่างๆ ของสภากาชาดไทย
6. ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
7. เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวดัและกิง่กาชาดอ าเภอ
8. ส่งเสริม เผยแพร่อุดมการณ์และหลกัการกาชาด

http://chapternews.redcross.or.th/sites/chapternews.redcross.or.th/files/imagefield_thumbs/2012-01-01-1262-6.JPG
http://chapternews.redcross.or.th/sites/chapternews.redcross.or.th/files/imagefield_thumbs/2012-01-01-1262-6.JPG


การบริหารงาน

ของเหล่ากาชาดจงัหวดั และกิง่กาชาดอ าเภอ  
(อนัหมายรวมถึง  คณะกรรมการ   สมาชิก อาสาสมัคร 
ตลอดจนจติอาสา และผู้ปฏิบัตงิาน
ทุกคน ภายใต้การน าของนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั) 
ท างานอย่าง  “มีระบบ  มีใจเป็นกศุล มีจติอาสา เปิดเผย 
โปร่งใส ท างานอย่างมีส่วนร่วม”



งานบรรเทาทุกข์ผู้ ป ระสบภัย  เ ช่น น ้ า ท่วม วาตภัย
แผ่นดินไหว เป็นต้น  เม่ือเกดิเหตุการณ์ ให้รีบแจ้งข่าวสาร
ไปที่ กิ่งกาชาดอ าเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด หรือหน่วยงาน
ราชการ เพ่ือประสานการให้ความช่วยเหลือ และร่วม
ช่วยเหลือเม่ือเกดิภัย



งานสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคณุภาพชีวิต  
โดยการจัดท าทะเบียนผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพ่ือประสานกบักิง่กาชาดและ
เหล่ากาชาดจังหวดัในการให้ความช่วยเหลือ 



บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  นอกจากที่สามารถบริจาคด้วยตนเองแล้ว  ขอให้
เชิญชวนครอบครัว  ญาติสนิท  มิตรสหาย ร่วมบริจาคด้วย

18 – 70 ปี 2 ปีขึน้ไป อายุไม่เกนิ 60 ปี

บริจาคได้ทุก 3 เดือน

ส่ิงทีส่ าคญั

ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคเร้ือรัง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคเร้ือรัง

ตับ ไต หัวใจ ปอด ฯลฯ
ไม่ใช่ร่างกาย

มนี า้หนัก 45 กโิลกรัมขึน้ไป เกบ็แค่กระจกตาเท่าน้ัน
ไม่ใช่ลูกตา

พบผู้เสียชีวติทีแ่จ้งความจ านงให้
รีบแจ้งภายใน 6 ช่ัวโมง

081 836 4927, 081 902 5938
สอบถามข้อมูล
02 256 4039-40

แจ้งความจ านงบริจาค
หมอทีโ่รงพยาบาล

สอบถามข้อมูล
1666

สอบถามข้อมูล
02 256 4300

ก่อนบริจาคงดอาหารไขมนัสูง

















ส่งเสริม เผยแพร่อดุมการณ์  และหลกัการกาชาด 
โดยการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของท่านด้วยการ

บอกต่อ โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้กบัจิตอาสารุ่นต่อไป



เป็นอาสาสมัคร
สภากาชาด

แล้วได้อะไร ?





“ การเป็นอาสาสมัครอาจจะเหน่ือยยาก
แต่ใจเป็นสุข เพราะเห็นผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ”

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี
อุปนายกิาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย

ทรงปาฐกถาพเิศษในงานชุมนุมกาชาด คร้ังที่ 11
วนัที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558



เดินตามรอยเท้าพ่อ
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด..ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ

๒๕๑๙.
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ




