
อาสาสมัครสภากาชาดไทย



กำเนิดกาชาด

๒๔ มิถุนายน ค.ศ.๑๘๕๙ กองทัพอิตาลีและกองทัพฝรั่งเศสสูรบกัน 
มีผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตมากมายแต่ไม่มีใครเหลียวแล

นายอังรี ดูนังต ์ไดมาพบและชักชวนชาวบานละแวกนั้นมาช่วยเหลือผู
บาดเจ็บและบันทึกเรื่องราวลงในหนังสือชื่อว่า “บันทึกความทรงจำ
แห่งซอลเฟอริโน” จึงทำใหเกิด “องค์กรกาชาด” ซึ่งองค์กรแรก คือ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC



ผูก่อตั้ง

อังรี ดูนังต์
๑๘๒๘ - ๑๙๑๐



กลุ่มองค์กรกาชาด
มี ๓ องค์กรและมีหนาที่หลัก ดังนี้
๑.  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
  หนาที่หลัก : ใหความคุมครอง ช่วยเหลือแก่ผูที่เดือดรอน
        จากภัยสงคราม และดูแล กฎหมายมนุษยธรรม
๒.  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)  
  หนาที่หลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเดือดรอน จากภัยพิบัติ 
        โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนมนุษยชาติ
๓.  สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงแต่ละประเทศ(NS)
  หนาที่หลัก :  เป็นที่พึ่งของประชาชน ( ผูดอยโอกาสผูตกทุกข์
        ไดยากและผูประสบภัย) ใหรอดชีวิตและมี
        ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



กลุ่มองค์กรกาชาด
๑.  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC
๒.  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ    
  IFRC
๓.  สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงแต่ละประเทศ NS

Ã		แต่ละองค์กรเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อกัน แต่จะทำงานประสาน
  ความร่วมมือ สนับสนุนกัน

IFRC NS



หลักการกาชาด ๗ ประการ



หลักการกาชาด ๗ ประการ



๑. มนุษยธรรม (Humanity)

กาชาดถือกำเนิดมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์
วัตถุประสงค์ คือ การปองกันชีวิตและสุขภาพ การเคารพในสิทธิ
ของมนุษย์รวมทั้งการส่งเสริมสัมพันธภาพ ความร่วมมือเพื่อสันติสุข
ที่ยั่งยืนของมนุษย์



มนุษยธรรม (Humanity)



๒. ความไม่ลำเอียง (Impartiality) 

กาชาดไม่แบ่งเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ชนชั้นและสิทธิการเมือง 
มีหนาที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามความตองการที่จำเป็น 
ความรีบด่วนของปัญหา เพื่อการปองกันชีวิตและสุขภาพ



ความไม่ลำเอียง (Impartiality) 



๓. ความเป็นกลาง (Neutrality)

กาชาดไม่เขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ไม่เขาไปมีส่วนร่วมในการขัดแยง 
ทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นใดๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เวลาใดก็ตาม



ความเป็นกลาง (Neutrality)



๔. ความเป็นอิสระ (Independence)

กาชาดเป็นองค์กรอิสระใหความช่วยเหลือ ดานมนุษยธรรมโดย
ไม่ขึ้นกับรัฐบาลของประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามกฏของหลักการ
กาชาดเสมอ



ความเป็นอิสระ (Independence)



๕. บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service)

กาชาดเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ ทำงานดวยความสมัครใจ 
เต็มใจ และไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนจากการทำหน้าที่ใหบริการต่างๆ



บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service)



๖. ความเป็นเอกภาพ (Unity)

แต่ละประเทศมีสภากาชาด หรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงไดเพียง
สภาเดียว ทำหนาที่ใหบริการดานมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือ
ผูทุกข์ยาก ผูประสบภัยต่างๆทั่วประเทศ



ความเป็นเอกภาพ (Unity)



๗. ความเป็นสากล (Universality)

สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงเป็นองค์กรที่มีอยู่ทั่วโลก 
มีฐานะความรับผิดชอบและหนาที่ในการใหความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เท่าเทียมกัน



ความเป็นสากล (Universality)



ประวัติสภากาชาดไทย
พ.ศ.๒๔๓๖ เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศสยาม – ฝรั่งเศส 
เรื่องเขตแดนริมฝั่งซายแม่น้ำโขง

ท่านผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์  ชักชวนสตรีอาสาสมัครและไดทำ
หนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจาสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี 
ขอใหนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระกรุณาขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”วันที่ ๒๖ เมษายน 
พ.ศ.๒๔๓๖ เพื่อช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหรือที่เรียกว่า เหตุการณ์ 
ร.ศ.๑๑๒ ปัจจุบันเป็นกรมแผนที่ทหารและในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ไดเปลี่ยน
เป็น “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน 



ประวัติสภากาชาดไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชานุญาติใหจัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้นเมื่อ 
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ ซึ่งถือเป็น“วันสถาปนาสภากาชาดไทย”

สมเด็จพระนางเจาสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงเป็น “สภาชนนี”

สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวีทรงเป็น “สภานายิกา”

ท่านผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์



โดยมี 
Ã		พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว  ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภ์ภก 
  สภากาชาดไทย
Ã		สมเด็จพระนางเจาบรมราชินีนารถ ทรงเป็นสภานายิกา
  สภากาชาดไทย
Ã		สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
  ทรงเป็นอุปนายิกา ผูอำนวยการสภากาชาดไทย
Ã		นายแผน วรรณเมธี  เป็นเลขาธิการ สภากาชาดไทย



ประวัติสภากาชาดไทย
Ã		พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว  ทรงเป็นพระบรม 
  ราชูปถัมภ์ภก สภากาชาดไทย
Ã		สมเด็จพระนางเจาบรมราชินีนารถ     
  ทรงเป็นสภานายิกา สภากาชาดไทย

Ã		สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ทรงเป็นอุปนายิกา ผูอำนวยการสภากาชาดไทย

Ã		นายแผน วรรณเมธี  
  เป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย



เหล่ากาชาดจังหวัด
เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินภารกิจ 
ในส่วนภูมิภาคในการช่วยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน ผูดอยโอกาสตามนโยบายและภารกิจ 
ท่ีสภากาชาดไทยมอบหมาย เหล่ากาชาดจังหวัดมีทั้งหมด ๗๕ แห่ง

ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
 ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมายให้มี ๔ ประการได้แก่
 ๑. การช่วยเหลือผูประสบสาธารณภัย
 ๒. การบริการโลหิต
 ๓. การสังคมสงเคราะห์
 ๔. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานโดยคณะกรรมการ สมาชิกและอาสาสมัครของเหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัด 
โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย
 



เหล่ากาชาดจังหวัด
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
๑. การช่วยเหลือผูประสบ
 สาธารณภัย
๒. การบริการโลหิต
๓. การสังคมสงเคราะห์
๔. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ทั้งหมด ๗๕ แห่ง



สถานีกาชาด
สถานีกาชาดเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ที่มีอยู่ทุกภูมิภาค จำนวน ๑๒ สถานีกาชาด

ใหบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
งานอนามัยศึกษา แก่ประชาชนทั้งในคลินิกและชุมชนที่รับผิดชอบ
ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนใหความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวของ
 



สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ ๓ จ.เชียงใหม่

สถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ ๑๓) จ.ตาก

สถานีกาชาดที่ ๒ สุขุมาลอนามัย กทม.
สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กทม.

สถานีกาชาดที่ ๘ เอื้อนอนามัย 
จ.เพชรบุรี

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 
จ.ประจวบคิรีขันธ์

สถานีกาชาดท่ี ๔ จ.นครราชสีมา

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี

สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์

สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส 
จ.สมุทรปราการ

สถานีกาชาดที่ ๖ จ.สระแกว 

สถานีกาชาดสิรินธร
(สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง)

จ.นครศรีธรรมราช



อาสาสมัครสภากาชาดไทย
หมายถึง บุคคลที่ตองการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผูมีจิตอาสา 
มีเมตตาและศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใชเวลา  
สติปัญญา ตลอดจนความรูความสามารถ เพื่อช่วยเหลือกิจการของ
สภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทนตลอดจนการแสวงหาผล
ประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้ อาสาสมัครสภากาชาดไทยอาจจะเป็นสมาชิก
หรือไม่เป็นสมาชิกของสภากาชาดไทยก็ได
 



อาสาสมัครสภากาชาดไทย



ขอปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
อาสาสมัครสภากาชาดไทย
๑.  ศรัทธา และเขาใจในภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นอย่างดี
๒.  เคารพในเครื่องหมายกาชาด และกฏระเบียบของสภากาชาดไทย
๓.  ปฏิบัติตามหลักการกาชาด ๗ ประการ
๔.  ประพฤติตนเหมาะสมในฐานะตัวแทนของสภากาชาดไทย
๕.  ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
๖.  เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของบุคคลที่ให
  การช่วยเหลือ
 



ขอปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
อาสาสมัครสภากาชาดไทย
๑.  ศรัทธา และเขาใจในภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นอย่างดี
๒.  เคารพในเครื่องหมายกาชาด และกฏระเบียบของสภากาชาดไทย
๓.  ปฏิบัติตามหลักการกาชาด ๗ ประการ
๔.  ประพฤติตนเหมาะสมในฐานะตัวแทนของสภากาชาดไทย
๕.  ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
๖.  เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของบุคคลที่ให
  การช่วยเหลือ
 



ขอปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
อาสาสมัครสภากาชาดไทย
๗.  เคารพในทรัพย์สิน และความเป็นเจาของของบุคคลที่ใหการ
  ช่วยเหลือ 
๘.  พรอมปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
๙.  คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๑๐. แต่งกายเหมาะสม มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา
๑๑. หากมีปัญหาขอขัดของในการทำงาน ตองปรึกษาหรือแจงให
  หน่วยงานที่ตนสังกัดรับทราบและร่วมกันแกไข
 



ขอปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
อาสาสมัครสภากาชาดไทย
๗.  เคารพในทรัพย์สิน และความเป็นเจาของของบุคคลที่ใหการ
  ช่วยเหลือ 
๘.  พรอมปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
๙.  คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๑๐. แต่งกายเหมาะสม มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา
๑๑. หากมีปัญหาขอขัดของในการทำงาน ตองปรึกษาหรือแจงให
  หน่วยงานที่ตนสังกัดรับทราบและร่วมกันแกไข
 



ขอปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
อาสาสมัครสภากาชาดไทย
๑๒. เผยแพร่ และเชิญชวนใหผูอื่นมาเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
๑๓. ไม่ใชสถานภาพอาสาสมัครเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง
  หรือผูที่เกี่ยวของ
๑๔. การเผยแพร่ หรือใหสัมภาษณ์ขอมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร
  สภากาชาดไทย ตองรับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
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อาสาสมัครสภากาชาดไทย
๑๒. เผยแพร่ และเชิญชวนใหผูอื่นมาเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
๑๓. ไม่ใชสถานภาพอาสาสมัครเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง
  หรือผูที่เกี่ยวของ
๑๔. การเผยแพร่ หรือใหสัมภาษณ์ขอมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร
  สภากาชาดไทย ตองรับอนุมัติจากสภากาชาดไทย
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แขวงศาลเจาพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐
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อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

สถานีกาชาดที่ ๔
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
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(สถานีกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง)
๑๓๕ หมู่ ๘ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

โทรศัพท์
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๑๙๙ หมู่ ๓ ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี 
ต.ปามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 
๖๓๐๐๐

สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
๗๗๑๑๐
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