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รายงานประจำปี ๒๕๕๑
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชปรารภวา ราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูตามลำแมน้ำในหลายตำบล ตั้งอยูโดดเดี่ยว
ยังไมมีทางหลวงเชื่อมตอจังหวัด แมวาจะมีการคมนาคมติดตอกับจังหวัดทางน้ำไดก็หางไกลโรงพยาบาลประจำจังหวัดมาก ถาเจ็บปวยก็ตองรักษา
พยาบาลแผนโบราณ ซึง่ ไมคอ ยไดผลในโรคหลายอยาง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบริษทั อูเ รือกรุงเทพฯ จำกัด ตอเรือยนตขนึ้ ดวยพระราชทรัพย  
สวนพระองค เพือ่ พระราชทานใหสภากาชาดไทยใชเปนหนวยเคลือ่ นทีร่ กั ษาพยาบาลประชาชนตามลำน้ำตางๆ โดยพระราชทานชือ่ วา “เวชพาหน” (อ่านว่า เวด-ชะ-พา)
และไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพระราชทานเรือ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๙๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร         
เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจิมเรือและพระราชทานใหแลวก็ออกปฎิบัติงานทันที ที่จังหวัดนนทบุรี 
เรือเวชพาหน เปนเรือไม ๒ ชัน้ ขนาดกวาง ๓.๘๑ เมตร ยาว ๑๕.๖๙ เมตร สูง ๓.๗๕ เมตร  กินน้ำลึก ๐.๘๕ เมตร เครือ่ งยนตดเี ซล  โตโยตา
๖ สูบ ๒๐๐ แรงมา  บรรทุกพนักงานเรือและผูโดยสารไดรวม ๓๐ คน ความเร็ว ๑๒ น็อต/ชั่วโมง
กองบรรเทาทุกขและอนามัย (ชื่อเรียกขณะนั้น) ไดนำเรือพระราชทาน “เวชพาหน” ออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ ใหบริการ     
ทางการแพทย แกประชาชนผูอ าศัยอยูต ามฝง แมนำ้ ตามพระราชประสงคตลอดมา ตัง้ แตวนั ที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๙๘ ปละหนึง่ หรือหลายครัง้ ระยะนานบาง
สั้นบาง และงดเปนบางป เนื่องจากบุคลากรจำกัด และมีภารกิจบรรเทาทุกขผูประสบภัยฉุกเฉินตางๆ ที่เรงดวน
สำหรับการปฏิบตั งิ านหนวยแพทยเคลือ่ นทีใ่ นระยะแรก การใหบริการตรวจรักษา ผาตัดเล็ก ทันตกรรม ทำแผล ฉีดยา จัดยา จายยาผูป ว ย
ตลอดจนการกินอยูหลับนอนของเจาหนาที่ทั้งหมดลวนกระทำในเรือทั้งสิ้น ตอมามีผูมารับบริการมากขึ้น และเพิ่มกิจกรรมมากขึ้น เชน สุขศึกษา            
หองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน จึงยายการรักษาขึ้นมาบนบก โดยอาศัยศาลาวัด ทาน้ำ และโรงเรียน สวนการจัดยา จายยานั้นยังคงปฏิบัติที่เรือ         
เหมือนเดิมเพื่อให ผูรับบริการไดรับรูและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจากขอความบนแผนปายซึ่งติดไวที่ดานขางของเรือทั้งสองดานวา

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอุทกภัย ในด้านต่างๆ ได้แก่
การช่วยเหลือด้านเครือ่ งอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์
ครัวเคลือ่ นที่ หน่วยรถผลิตน้ำดืม่ และ หน่วยเรือท้องแบน    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ หน่วยเรือท้องแบน
สภากาชาดไทย จะมีบทบาทสำคัญยิง่ ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
การอพยพ ขนย้ายของ การลำเลียง แจกจ่ายอาหาร เครือ่ งอุปโภค บริโภค
ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ รวมทัง้ การขนส่งแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากน้ำท่วม ซึง่ ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ ต้องติดอยูใ่ นบ้านทีถ่ กู น้ำท่วมสูงเป็นเวลานาน จะเห็นได้วา่ สถานการณ์อทุ กภัยในแต่ละปี
ทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ทำให้จำนวนผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนมากขึน้ แต่ปจั จุบนั เรือท้องแบน สภากาชาดไทย มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยทีเ่ ดือดร้อนจำนวนมากทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคกลาง ซึง่ น้ำท่วมสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
ทัง้ นี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ในส่วนกลาง และสถานีกาชาดในส่วนภูมภิ าคได้นำเรือท้องแบนออกปฏิบตั งิ านบรรเทา
ทุกข์ในลักษณะจัดหน่วยเรือท้องแบน ประกอบด้วยเรือท้องแบน ๒ ลำ พนักงานขับเรือ ๕ คน รถบรรทุก ๑ คัน และรถปิคอัพ ๑ คัน  
ให้บริการประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย ซึง่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีเรือท้องแบนสำหรับใช้บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอุทกภัยเพียง ๒๐ ลำ
พร้อมเครื่องยนต์ประจำเรือที่ใช้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ เรือท้องแบนที่ใช้งานขณะนี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. เรืออลูมเิ นียม หัวตัด
๒. เรืออลูมเิ นียม หัวแหลม
๓. เรือไฟเบอร์กลาส หัวแหลม

๙ ลำ ราคาลำละ ๗๕,๐๐๐ – ๓๔๒,๔๐๐ บาท
๖ ลำ ราคาลำละ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
๕ ลำ ราคาลำละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานเรือลำนี้ เมือ่ พ.ศ.๒๔๙๘ เพือ่ ใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชน โดยไม่คดิ มูลค่าใดๆ ทัง้ สิน้ ”
เรือพระราชทานเวชพาหน   ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๘ ที่จังหวัดนนทบุรี และครั้งลาสุดเมื่อวันที่
๒๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่จังหวัดอางทอง โดยปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น ๑๓๗ ครั้ง ใน ๑๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชัยนาท สิงหบรุ ี กาญจนบุรี ลพบุรี อางทอง ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม
นครปฐม และอุทัยธานี  มีผูมารับบริการตรวจรักษาโรค ฝงเข็ม ใหภูมิคุมกันโรค และบริการทางทันตกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๑๗,๙๘๔ ราย
ในปจจุบันแมวาจะมีโรงพยาบาลอำเภอ และสถานีอนามัยทั่วถึงแลวก็ตาม แตทางสำนักงานบรรเทาทุกขฯ ยังคงนำเรือพระราชทานออกให้ 
บริการประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงน้ำในจังหวัดที่สามารถไปไดในยามสงบปละ ๑ ครั้ง หรือในยามเกิดอุทกภัย เพื่อใหประชาชนไดรับรูและระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีตอพสกนิกรตลอดมา

จึงขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินตามกำลังทรัพย เพื่อจัดซื้อเรือทองแบน สำหรับใชงานบรรเทาทุกขชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยที่ไดรับความเดือดรอนจากน้ำทวมหนัก   โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี
๐๔๕-๒-๘๘๐๐๐-๖ และสงหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่อยู่มาที่สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย 
เลขที่ ๑๘๗๑ ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  โทรศัพท : ๐-๒๒๕๑-๗๘๕๓-๖  โทรสาร : ๐-๒๒๕๒-๗๙๗๖

