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ค าน า 
 

   ในโอกาสที่หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด าเนินงานมาครบรอบปี ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานประจ าปี 2558 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของ 
หน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป 

   ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หวังว่ารายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทาน  
มา ณ โอกาสนี้ 
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หน่วยแพทย์พระราชทาน 
 
 
1. บทน า 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดารทั่วประเทศให้ดีขึ้น ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา 
การงานอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากที่โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินโครงการต่างๆ แล้ว 
ยังทรงห่วงใยเสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรด้วย 

   ในการเสด็จพระราชด าเนินแต่ละครั้ง ทรงพบว่ายังมีราษฎรอีกเป็นจ านวนมากที่เจ็บป่วยและมีปัญหา  
ด้านสุขภาพอนามัย แม้ว่าจะโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจรักษา และทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้  
เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบริการตรวจรักษาราษฎรในพ้ืนที่ทุรกันดาร และพิจารณารับผู้ป่วยที่ยากจนไว้เป็นผู้ ป่วย 
ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรด้วย 

 การด าเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานนั้น มีหน่วยงานร่วมด าเนินงานหลายหน่วย ได้แก่ โรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โรงพยาบาลต ารวจ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีส านักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 สถานที่ปฏิบัติงาน 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน
ออกบริการตรวจรักษาราษฎรในพ้ืนที่ทุรกันดารในรอบปี 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 
2558 ทั้งหมดจ านวน 41 ครั้ง ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งที่ 1037 ถึงครั้งที่ 1077 นับตั้งแต่ 
หน่วยแพทย์พระราชทานได้เริ่มด าเนินการมา ส าหรับปี 2558 นี้ หน่วยแพทย์พระราชทานได้ให้บริการตรวจรักษา
ในพ้ืนที่ทุรกันดาร 20 จังหวัด โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออก 3 ครั้ง ภาคตะวันตก 14 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8 ครั้ง ภาคเหนือ 7 ครั้ง และภาคใต้ 9 ครั้ง รายละเอียดรายชื่อสถานที่การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และ
รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังแสดงในภาคผนวก ก และ ข ตามล าดับ 

2.2 การบริการตรวจรักษา 

 ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น จ านวน 
6,361 คน แยกเป็นตรวจสุขภาพนักเรียน จ านวน 3,443 คน และตรวจรักษาราษฎร จ านวน 2,918 คน ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาท้ังหมด ในปี 2558 จ าแนกตามภาค 
 

ภาค 
จ านวนการออกหน่วยแพทย์ฯ 

(ครั้ง) 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน) 

นักเรียน ราษฎร รวม 

ตะวันออก 3 280 228 508 

ตะวันตก 14 1,724 928 2,652 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 314 609 923 

เหนือ 7 456 701 1,157 
ใต้ 9 669 452 1,121 

รวม 41 3,443 2,918 6,361 

 

2.2.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน 

จากผลการตรวจร่างกายนักเรียนทั้งหมด 3,443 คน ทั่วประเทศในปี 2558 พบว่า 
ภาคตะวันออก นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 56.07 เจ็บป่วย ร้อยละ 43.93 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน 
คิดเป็นร้อยละ 29.64 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาคตะวันตก นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 
46.06 เจ็บป่วย ร้อยละ 53.94 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 32.89 รองลงมาป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 43.31 เจ็บป่วย ร้อยละ 56.69 
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 37.26 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาคเหนือ 
นักเรียนมีสุขภาพปกต ิร้อยละ 72.15 เจ็บป่วย ร้อยละ 27.85 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็น
ร้อยละ 12.06 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน ภาคใต้ นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 48.43 เจ็บป่วย ร้อยละ 
51.57 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 33.48 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน  
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

 



 3 

3 

 
 

ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2558  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 
(N = 280 คน) (N = 1,724 คน) (N = 314 คน) (N = 456 คน) (N = 669 คน) (N = 3,443 คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สุขภาพปกติ 157 56.07 794 46.06 136 43.31 329 72.15 324 48.43 1,740 50.54 

ทางเดินหายใจ 35 12.50 248 14.39 73 23.25 55 12.06 224 33.48 635 18.44 

ไหลเวียนโลหิต 1 0.36 3 0.17 5 1.59 1 0.22 1 0.15 11 0.32 

หู ตา คอ จมูก 3 1.07 20 1.16 10 3.18 - - 5 0.75 38 1.10 

ประสาท 1 0.36 - - - - - - 2 0.30 3 0.09 

กล้ามเนื้อและกระดูก - - 13 0.75 3 0.96 1 0.22 2 0.30 19 0.55 

ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

- - 3 0.17 1 0.32 1 0.22 - - 5 0.15 

เหงือกและฟัน 83 29.64 567 32.89 117 37.26 39 8.55 172 25.71 978 28.41 

โรคอ่ืนๆ 6 2.14 269 15.60 22 7.01 27 5.92 58 8.67 382 11.09 
 

หมายเหตุ  1. N คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้ารับบริการ 
  2. ผู้ป่วย 1 คน เป็นได้มากกว่า 1 โรค 
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2.2.2 การตรวจสุขภาพราษฎร 

         ในปี 2558 หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีจ านวนทั้งสิ้น 2,918 คน 
พบว่า ราษฎรที่มีอายุระหว่าง 18 - 45 ปี เข้ารับบริการตรวจรักษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของราษฎรที่
เข้ารับบริการตรวจรักษา รองลงมาร้อยละ 28.38 เป็นราษฎรที่มีอายุระหว่าง 45 - 60 ปี ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนราษฎรผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา ปี 2558 จ าแนกตามช่วงอายุและตามภาค  

ภาค 
จ านวนราษฎรแยกตามช่วงอายุ (คน) 

รวม 
น้อยกว่า 

1 ปี 
>1 - 5 

ปี 
>5 - 12 

ปี 
>12 - 18 

ปี 
>18 - 45 

ปี 
>45 - 60 

ปี 
มากกว่า 
60 ปี 

ตะวันออก 1 7 5 6 56 87 66 228 

ตะวันตก 30 66 56 60 322 234 160 928 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 33 32 62 165 187 124 609 

เหนือ 14 56 84 80 226 135 106 701 

ใต้ 4 35 21 26 119 185 62 452 

รวม 55 197 198 234 888 828 518 2,918 

ร้อยละ 1.88 6.75 6.79 8.02 30.43 28.38 17.75 100.00 
 
 
จากผลการตรวจสุขภาพราษฎรทั้งหมด 2,918 คนทั่วประเทศในปี 2558 พบว่า  
ภาคตะวันออก ร้อยละ 25 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรค

เหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

ภาคตะวันตก ร้อยละ 25.75 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเหงือกและฟัน และโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ตามล าดับ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.05 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก 
รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเหงือกและฟัน และโรคระบบหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

ภาคเหนือ ร้อยละ 22.54 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาป่วยด้วยโรค
กล้ามเนื้อและกระดูก โรคเหงือกและฟัน และโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ตามล าดับ 

ภาคใต้ ร้อยละ 31.19 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรค
เหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ตามล าดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4 
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5 

 
 

ตารางท่ี 4  จ านวนราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2558  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 

(N = 228 คน) (N = 928 คน) (N = 609 คน) (N = 701 คน) (N = 452 คน) (N = 2,918 คน) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

สุขภาพปกติ 5 2.19 40 4.31 35 5.75 103 14.69 3 0.66 186 6.37 

ทางเดินหายใจ 34 14.91 232 25.00 140 22.99 158 22.54 53 11.73 617 21.14 

ไหลเวียนโลหิต 25 10.96 81 8.73 61 10.02 57 8.13 41 9.07 265 9.08 
หู ตา คอ จมูก 27 11.84 65 7.00 61 10.02 54 7.70 16 3.54 223 7.64 

ประสาท 10 4.39 27 2.91 22 3.61 23 3.28 24 5.31 106 3.63 

กล้ามเนื้อและกระดูก 57 25.00 239 25.75 183 30.05 140 19.97 141 31.19 760 26.05 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

3 1.32 17 1.83 22 3.61 5 0.71 19 4.20 66 2.26 

เหงือกและฟัน 41 17.98 142 15.30 117 19.21 71 10.13 99 21.90 470 16.11 

โรคอ่ืนๆ 44 19.30 145 15.63 131 21.51 160 22.82 121 26.77 601 20.60 
 

หมายเหตุ  1. N คือ จ านวนราษฎรทั้งหมดที่เข้ารับบริการ 
  2. ผู้ป่วย 1 คน เป็นได้มากกว่า 1 โรค
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2.3 ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับผู้ป่วยที่ยากจนไว้เป็นผู้ป่วย 
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในรอบปี 2558 จ านวนทั้งสิ้น 314 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 
โดยจ าแนกจ านวนผู้ป่วยตามภาคได้ ดังนี้ ภาคตะวันออก 16 คน ภาคตะวันตก 83 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
59 คน ภาคเหนือ 64 คน และภาคใต้ 92 คน ดังแสดงในตารางที่ 5 ส าหรับโรคที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 
เป็นกันมาก ได้แก ่โรคเกี่ยวกับหัวใจ มีพัฒนาการช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง สมองพิการ โรคระบบหู ตา คอ จมูก โรคไต 
และโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น 

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานนี้ สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 314 คน ส าหรับ
เดินทางไปรักษาพยาบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,212,500 บาท โดยจ าแนกเป็นเงินพระราชทานตามรายภาคได้ดังนี้ 

ภาคตะวันออก พระราชทานเงินจ านวน 72,500 บาท ภาคตะวันตก พระราชทานเงินจ านวน 
305,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานเงินจ านวน 231,000 บาท ภาคเหนือ พระราชทานเงิน
จ านวน 254,000 บาท และภาคใต้ พระราชทานเงินจ านวน 350,000 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5   จ านวนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และเงินพระราชทานช่วยเหลือ ปี 2558 จ าแนกตามภาค 

ภาค 
ผู้เข้ารับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เงินพระราชทาน 

คน ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ตะวันออก 508 16 3.15 72,500 5.98 
ตะวันตก 2,652 83 3.13 305,000 25.15 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 923 59 6.39 231,000 19.05 

เหนือ 1,157 64 5.53 254,000 20.95 
ใต้ 1,121 92 8.21 350,000 28.87 
รวม 6,361 314 4.94 1,212,500 100 

 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ในการด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน จ านวน 199,366.32 บาท ให้ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ 
โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน สนับสนุนบุคลากร ยา และ
เวชภัณฑ์เพ่ิมเติม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
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3. กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
    สยามบรมราชกุมารี 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเพ่ือสมทบทุน “กองทุน 
พระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก ่
โรงพยาบาลจ านวน 72 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท ทั้งนี้ เพ่ือให้โรงพยาบาลน าเงินจากกองทุนฯ ไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 



ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)  
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา   ผู้ป่วย 

ในพระราชานุเคราะห์  นักเรียน   ประชาชน  
 (คน)   (คน)   (คน)  

1037 28 ต.ค. 57 ร.ร. ตชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 15 32 10 
1038 22 ธ.ค. 57 รร. ตชด. บ้านเลตองคุ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 365 14 3 
1039 22 ธ.ค. 57 ศกร. ชาติพันธุ์กระเหรี่ยง หมู่บ้านมอตะหลั่ว แม่จัน อุ้มผาง ตาก 50 21  - 
1040 22 ธ.ค. 57 รร. บ้านนุเซะโปล้ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 157 61 3 
1041 23 ธ.ค. 57 รร. ตชด. ศ. ส าเภา-ไพรวรรณ วรางกูร พะวอ แม่สอด ตาก 99 8 6 
1042 23 ธ.ค. 57 รร. บ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก 220 84 9 
1043 23 ธ.ค. 57 ศศช. บ้านห้วยพลู แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 53 34 3 
1044 5 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านศรีสวสัดิ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 86 36 22 
1045 5 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านหนองใหญ่ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2 184 1 
1046 6 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านปากลา นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 54 50 5 
1047 6 ม.ค. 58 รร. บ้านโหง่นขาม หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 54 105 7 
1048 6 ม.ค. 58 รร. บ้านดงนา หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12 81 8 
1049 13 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านคลองน้อย ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 93 55 4 
1050 13 ม.ค. 58 รร. ตชด. นเรศวรหว้ยโสก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 59 106 9 
1051 13 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านโป่งลึก ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 98 121 6 

 



ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) (ต่อ) 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา   ผู้ป่วย 

ในพระราชานุเคราะห์  นักเรียน   ประชาชน  
 (คน)   (คน)   (คน)  

1052 14 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 60 53 16 
1053 14 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านเขาจ้าว เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 63 55 2 
1054 14 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านท่าวังหิน เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 91 51 7 
1055 20 ม.ค. 58 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย  

ตามพระราชด าริฯ 
- อมก๋อย เชียงใหม่ 0 112 20 

1056 20 ม.ค. 58 ศกร. ตชด. บ้านปอหมื้อ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 76 157 3 
1057 21 ม.ค. 58 ศกร. ตชด. บ้านน้ าบ่อสะเป่ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 3 124 21 
1058 27 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านปิล๊อกค่ี ธ.อาคารสงเคราะห์

อุปถัมภ์ 
ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 233 131 12 

1059 27 ม.ค. 58 ศกร. ตชด. หลวงประกอบนิติสาร และ
ท่านผู้หญิงถวิล (คลิตี้ล่าง) 

ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 83 134 3 

1060 30 ม.ค. 58 รร. ตชด. บ้านคลองแดง พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 86 46 6 
1061 30 ม.ค. 58 รร. ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์ส ฯ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 107 60 4 
1062 4 ก.พ. 58 รร. ตชด. สังวาลย์วิท 8 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 87 56 2 
1063 5 ก.พ. 58 รร. ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 54 46 7 
1064 5 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ ารุงที่ 112 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 123 169 2 
1065 9 ก.พ. 58 รร. ตชด. เฉลิมราษฎร์บ ารุง นาดี ด่านซ้าย เลย 33 5 3 



ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) (ต่อ) 
 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา   ผู้ป่วย 

ในพระราชานุเคราะห์  นักเรียน   ประชาชน  
 (คน)   (คน)   (คน)  

1066 9 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านหมันขาว กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 58 116 3 
1067 18 ก.พ. 58 รร. บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 113 37 9 
1068 20 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านคลองตะเคียนชัย ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว 87 122 6 
1069 23 ก.พ. 58 รร. ตชด. สิริราษฎร ์ ละแม ละแม ชุมพร 90 32 10 
1070 23 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านสวนเพชร ละแม ละแม ชุมพร 70 51 4 
1071 23 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านควนสามัคคี ครน สว ี ชุมพร 40 56 14 
1072 24 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 118 84 7 
1073 24 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 101 46 10 
1074 26 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านลลีานนท์ (มูลนิธิสุมิตร 

เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) 
สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 62 36 11 

1075 26 ก.พ. 58 รร. ตชด. บ้านปาโจแมเราะ แม่หวาด ธารโต ยะลา 6 59 21 
1076 26 ก.พ. 58 รร. ตชด. สังวาลย์วิท 4 แม่หวาด ธารโต ยะลา 60 46 4 
1077 27 ก.พ. 58 รร. ตชด. ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 122 42 11 

 
 
 
 



 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2558 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  

2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ นครนายก  

3 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปากเกร็ด นนทบุรี ออกหน่วย 2 คร้ัง 

4 รพ. แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุร ี  

5 รพ. เขาสุกิม ท่าใหม่ จันทบุร ี  

6 รพ. พระปกเกล้า เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี  

7 รพ. สอยดาว สอยดาว จันทบุรี  

8 รพ. เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว  

9 รพ. วังน้้าเย็น วังน้้าเยน็ สระแก้ว  

10 รพร. สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว  

11 รพ. ทองผาภูมิ ทองผาภูม ิ กาญจนบุร ี  

12 รพ. สังขละบุร ี สังขละบุร ี กาญจนบุร ี  

13 รพ. กุยบุร ี กุยบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์  

14 รพ. ปราณบุร ี ปราณบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์  

15 รพ. สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ ์  

16 รพ. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ์  

17 รพ. แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุร ี  

18 รพ. ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุร ี  

19 รพ. บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุร ี  

20 รพ. ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร  

21 รพ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร  

22 รพร. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร  

23 รพ. ภูเรือ ภูเรือ เลย  

24 รพร. ด่านซ้าย ด่านซา้ย เลย  

25 รพ. กันทรลักษ์ กันทรลักษ ์ ศรีสะเกษ  

26 รพ. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ  

27 รพ. โนนคูณ โนนคูณ ศรีสะเกษ  

28 รพ. เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เบญจลักษ ์ ศรีสะเกษ  

29 รพ. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ  



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2558 (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

30 รพ. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร ์   

31 รพ. ปราสาท ปราสาท สุรินทร ์   

32 รพ. พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พนมดงรัก สุรินทร ์   

33 รพ. เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธาน ี   

34 รพ. โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธาน ี   

35 รพ. ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี   

36 รพ. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน ี   

37 รพ. ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธาน ี   

38 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย   

39 รพ. เชียงแสน เชียงแสน เชียงราย   

40 รพ. แม่จัน แม่จัน เชียงราย   

41 รพ. แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย   

42 รพ. ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่   

43 รพ. อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่   

44 รพ. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก   

45 รพ. แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก   

46 รพ. แม่สอด แม่สอด ตาก   

47 รพ. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ออกหน่วย 2 คร้ัง 

48 รพ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน   

49 รพร. ปัว ปัว น่าน   

50 รพ. ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน   

51 รพ. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน   

52 รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมืองชุมพร ชุมพร   

53 รพ. ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร   

54 รพ. ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร   

55 รพ. ปากน้้าหลงัสวน หลังสวน ชุมพร   

56 รพ. ละแม ละแม ชุมพร   

57 รพ. สวี สวี ชุมพร   

58 รพ. หลังสวน หลังสวน ชุมพร   

59 รพ. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส   
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60 รพ. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส   

61 รพ. ธารโต ธารโต ยะลา   

62 รพ. เบตง เบตง ยะลา   

63 รพ. คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา   

64 รพ. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา   

65 รพ. เทพา เทพา สงขลา   

66 รพ. นาหม่อม นาหม่อม สงขลา   

67 รพ. บางกล ้า บางกล ้า สงขลา   

68 รพ. ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา   

69 รพ. สะเดา สะเดา สงขลา   

70 รพ. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล   

71 รพ. ท่าแพ ท่าแพ สตูล   

72 รพ. ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล   

 
 
ความหมายของค้าย่อ   รพ.     หมายถึง    โรงพยาบาล 
     รพร.   หมายถึง    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 



 


