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ค าน า 
 

   ในโอกาสที่หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด าเนินงานมาครบรอบปี ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานประจ าปี 2559 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของ 
หน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป 

   ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หวังว่ารายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทาน  
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

               ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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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 2559 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 ทั้งหมดจ านวน 58 ครั้ง ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งที่ 1078 ถึงครั้งที่ 1135 นับตั้งแต่ 
หน่วยแพทย์พระราชทานได้เริ่มด าเนินการมา ส าหรับปี 2559 นี้ หน่วยแพทย์พระราชทานได้ให้บริการตรวจรักษา
ในพ้ืนที่ทุรกันดาร 24 จังหวัด โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออก 8 ครั้ง ภาคตะวันตก 4 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
21 ครั้ง ภาคเหนือ 15 ครั้ง และภาคใต้ 10 ครั้ง รายละเอียดรายชื่อสถานที่การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 
และรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังแสดงในภาคผนวก ก และ ข ตามล าดับ 

2.2 การบริการตรวจรักษา 

 ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น จ านวน 
9,566 คน แยกเป็นตรวจสุขภาพนักเรียน จ านวน 4,535 คน และตรวจรักษาราษฎร จ านวน 5,031 คน ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 1 



 2 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาท้ังหมด ในปี 2559 จ าแนกตามภาค 
 

ภาค 
จ านวนการออกหน่วยแพทย์ฯ 

(ครั้ง) 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน) 

นักเรียน ราษฎร รวม 

ตะวันออก 8 916 529 1,445 

ตะวันตก 4 507 525 1,032 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 21 1,592 2,065 3,657 

เหนือ 15 1,047 1,062 2,109 
ใต้ 10 473 850 1,323 

รวม 58 4,535 5,031 9,566 

 

2.2.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน 

จากผลการตรวจร่างกายนักเรียนทั้งหมด 4,535 คน ทั่วประเทศในปี 2559 พบว่า 
ภาคตะวันออก นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 57.97 เจ็บป่วย ร้อยละ 42.03 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน 
คิดเป็นร้อยละ 19.54 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาคตะวันตก นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 
53.45 เจ็บป่วย ร้อยละ 46.55 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 43.98 รองลงมาป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 47.30 เจ็บป่วย ร้อยละ 52.70 
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 29.15 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาคเหนือ 
นักเรียนมีสุขภาพปกต ิร้อยละ 68.10 เจ็บป่วย ร้อยละ 31.90 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็น
ร้อยละ 20.15 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน ภาคใต้ นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 27.27 เจ็บป่วย ร้อยละ 
72.73 ส่วนใหญ่ ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2559  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 
(N = 916 คน) (N = 507 คน) (N = 1,592 คน) (N = 1,047 คน) (N = 473 คน) (N = 4,535 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 531 57.97 271 53.45 753 47.30 713 68.10 129 27.27 2,397 52.86 

ทางเดินหายใจ 148 16.16 108 21.30 229 14.38 211 20.15 103 21.78 799 17.62 

ไหลเวียนโลหิต 2 0.22 1 0.20 8 0.50 1 0.10 1 0.21 13 0.29 

หู ตา คอ จมูก 7 0.76 6 1.18 21 1.32 11  - 5 1.06 50 1.10 

ประสาท 2 0.22 4 0.79 13  - 0  - 1 0.21 20 0.44 

กล้ามเนื้อและกระดูก 3 0.33 0 0.00 4 0.25 2 0.19 4 0.85 13 0.29 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

0 0.00 0 0.00 6 0.38 1 0.10 1  - 8 0.18 

เหงือกและฟัน 179 19.54 223 43.98 464 29.15 152 14.52 123 26.00 1,141 25.16 

โรคอ่ืนๆ 49 5.35 42 8.28 96 6.03 72 6.88 44 9.30 303 6.68 
 

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

         ในปี 2559 หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีจ านวนทั้งสิ้น 5,031 คน 
พบว่า ราษฎรที่มีอายุระหว่าง 45 - 60 ปี เข้ารับบริการตรวจรักษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.43 ของราษฎรที่
เข้ารับบริการตรวจรักษา รองลงมาเป็นราษฎรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.13  

  จากผลการตรวจสุขภาพราษฎรทั้งหมด 5,031 คนทั่วประเทศในปี 2559 พบว่า  

 ภาคตะวันออก ร้อยละ 33.65 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมา
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเก่ียวกับการไหลเวียนโลหิต และโรคเหงือกและฟัน ตามล าดับ 

 ภาคตะวันตก ร้อยละ 23.62 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมา
ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26.54 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและ
กระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

  ภาคเหนือ ร้อยละ 37.48 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วย
ด้วยโรคเหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

  ภาคใต้ ร้อยละ 26.59 ของราษฎร ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วย
โรคเหงือกและฟัน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ตามล าดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  จ านวนราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2559  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 
(N = 529 คน) (N = 525 คน) (N = 2,065 คน) (N = 1,062 คน) (N = 850 คน) (N = 5,031 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 15 2.84 1 0.19 99 4.79 14 1.32 23 2.71 152 3.02 

ทางเดินหายใจ 87 16.45 76 14.48 321 15.54 155 14.60 144 16.94 783 15.56 

ไหลเวียนโลหิต 45 8.51 19 3.62 132 6.39 44 4.14 83 9.76 323 6.42 
หู ตา คอ จมูก 39 7.37 20 3.81 248 12.01 96 9.04 57 6.71 460 9.14 

ประสาท 29 5.48 11 2.10 132 6.39 54 5.08 41 4.82 267 5.31 

กล้ามเนื้อและกระดูก 178 33.65 124 23.62 548 26.54 398 37.48 226 26.59 1,474 29.30 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

7 1.32 6 1.14 68 3.29 49 4.61 15 1.76 145 2.88 

เหงือกและฟัน 40 7.56 92 17.52 362 17.53 166 15.63 144 16.94 804 15.98 

โรคอ่ืนๆ 97 18.34 181 34.48 337 16.32 255 24.01 215 25.29 1,085 21.57 
 

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

5 
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2.3 ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับผู้ป่วยที่ยากจนไว้เป็นผู้ป่วย 
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในรอบปี 2559 จ านวนทั้งสิ้น 429 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 
โดยจ าแนกจ านวนผู้ป่วยตามภาคได้ ดังนี้ ภาคตะวันออก 35 คน ภาคตะวันตก 30 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
201 คน ภาคเหนือ 62 คน และภาคใต้ 101 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 ส าหรับโรคที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 
เป็นกันมาก ได้แก ่โรคเกี่ยวกับหัวใจ มีพัฒนาการช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง สมองพิการ โรคระบบหู ตา คอ จมูก โรคไต 
และโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น 

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานนี้ สมเด็จพระเทพ - 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 429 คน ส าหรับ
เดินทางไปรักษาพยาบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,705,000 บาท โดยจ าแนกเป็นเงินพระราชทานตามรายภาคได้ดังนี้ 

ภาคตะวันออก พระราชทานเงินจ านวน 111,000 บาท ภาคตะวันตก พระราชทานเงินจ านวน 
131,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานเงินจ านวน 802,000 บาท ภาคเหนือ พระราชทานเงิน
จ านวน 253,500 บาท และภาคใต้ พระราชทานเงินจ านวน 407,500 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และเงินพระราชทานช่วยเหลือ ปี 2559 จ าแนกตามภาค 

ภาค 
ผู้เข้ารับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เงินพระราชทาน 

คน ร้อยละ บาท 
เฉลี่ย 

(บาท/ราย) 

ตะวันออก 1,445 35 2.42 111,000 3,171 
ตะวันตก 1,032 30 2.91 131,000 4,367 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,657 201 5.50 802,000 3,990 

เหนือ 2,109 62 2.94 253,500 4,089 
ใต้ 1,323 101 7.63 407,500 4,035 
รวม 9,566 429 4.48 1,705,000 3,974 

 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ในการด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน จ านวน 388,060.15 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 ได้พระราชทานเงินเพ่ือจัดตั้ง “กองทุนพระราชทาน
เพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่โรงพยาบาลจ านวน 12 แห่ง 
และสมทบทุนกองทุนฯ ให้กับโรงพยาบาลที่มีกองทุนฯ อยู่แล้ว จ านวน 94 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,110,000 บาท 
ทั้งนี ้เพ่ือให้โรงพยาบาลน าเงินจากกองทุนฯ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)  
 

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

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

1078 28 ต.ค. 58 ศกร. ตชด. ทรัพย์ทรายทอง โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ 1 81 9 
1079 3 ธ.ค. 58 รร. ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  

พระชนมพรรษา (บ้านหม่องก๊ัวะ) 
แม่จัน อุ้มผาง ตาก 203 10 - 

1080 4 ธ.ค. 58 ศกร. ตชด. บ้านวะกะเลโค๊ะ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 29 68 6 
1081 4 ธ.ค. 58 ศกร. ตชด. บ้านทีวะเบยทะ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 36 58  - 
1082 25 ธ.ค. 58 รร. ตชด. บ้านนาอิสาน (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล

อุปถัมภ์) 
ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24 67 2 

1083 5 ม.ค. 59 รร. ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 40 8 1 
1084 5 ม.ค. 59 รร. ตชด. บ้านหางแมว ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 70 10 1 
1085 5 ม.ค. 59 รร. ตชด. บ้านบ่อชะอม พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 21 59 7 
1086 13 ม.ค. 59 รร. ตชด. วังศรีทอง วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 25 35 4 
1087 13 ม.ค. 59 รร. ตชด. บ้านทุ่งกบินทร์ วังใหม ่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 50 29 13 
1088 13 ม.ค. 59 รร. ตชด. พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เฉลิมพระ-
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 

วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 5 76 4 

1089 14 ม.ค. 59 รร. ตชด. บ้านนายาว ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 180 23 3 
 



ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) (ต่อ) 
 

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

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

1090 2 ก.พ. 59 รร. ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 24 30 1 
1091 2 ก.พ. 59 รร. ตชด. ยอดโพธิ์ทอง 1 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 31 85 10 
1092 2 ก.พ. 59 รร. บ้านบ่อเบี้ย บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 44 65  - 
1093 11 ก.พ. 59 รร. ตชด. ชนัตถ์ปิยะอุย ปอ เวียงแก่น เชียงราย 27 12 6 
1094 11 ก.พ. 59 ศกร. ตชด. บ้านฟ้าไทยงาม ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0 29 8 
1095 11 ก.พ. 59 รร. ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 51 55 2 
1096 18 ก.พ. 59 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0 74 7 
1097 29/2/2559 รร. ตชด. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วนัคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 42 130 12 

1098 29/2/2559 ศกร. ตชด. บ้านนากระเสริม พนอม ท่าอุเทน นครพนม 29 68 13 
1099 1 มี.ค. 59 รร. ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 76 137 10 
1100 2 มี.ค. 59 รร. ตชด. ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม 19 46 10 
1101 2 มี.ค. 59 รร. ตชด. บ้านหนองดู่ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 99 98 12 
1102 2 มี.ค. 59 รร. ตชด. คอนราดเฮงเค็ล นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 25 119 13 
1103 24/3/2559 รร. บ้านโคกป่ากุง หนองเรือ โนนสัง อุดรธานี 8 39 8 

 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) (ต่อ) 
 

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

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

1104 11 พ.ค. 59 รร. ตชด. พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-
ชนนี 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 

ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 47 74 9 

1105 11 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านโคกแสลง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 47 89 9 
1106 12 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านตาแตรว เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 57 92 7 
1107 12 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านช าปะโต อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 19 55 5 
1108 12 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านรุน อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 46 16 9 
1109 12 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านตาตุม ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 40 53 4 
1110 13 พ.ค. 59 รร. ตชด. ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 
2542 

ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 0 43 15 

1111 16 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ 117 24 8 
1112 16 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ 42 63 13 
1113 16 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านตาเอ็ม ตาเกา น้ าขุ่น อุบลราชธานี 45 112 6 

 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) (ต่อ) 
 

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

 ผู้เข้ารับบริการตรวจ
รักษา   ผู้ป่วย 

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

1114 17 พ.ค. 59 รร. ตชด. บ้านค าสะอาด ยางใหญ่ น้ ายืน อุบลราชธานี 40 16 8 
1115 17 พ.ค. 59 รร. ตชด. ท่าแสนคูณ โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี 32 0 5 
1116 17 พ.ค. 59 ศกร. ตชด. บ้านหนองบัวพัฒนา โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี 27 101 16 
1117 6 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านรักไทย บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 6 69 4 
1118 6 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านนุชเทียน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 25 50 7 
1119 6 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 19 83  - 
1120 7 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 19 0 4 
1121 7 มิ.ย. 59 รร. ตชด. อาทรอุทิศ น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก 16 47 7 
1122 13 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านควนตะแบก เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 43 87 21 
1123 14 มิ.ย. 59 รร. ตชด. ประกอบออก ประกอบ นาทวี สงขลา 1 47  - 
1124 14 มิ.ย. 59 รร. ตชด. เชิญ พิศลยบุตร ทับช้าง นาทวี สงขลา 25 30 9 
1125 14 มิ.ย. 59 รร. ตชด. มหาราช 1 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 37 50 14 
1126 14 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านส านักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 7 100 12 

 
 
 



   ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) (ต่อ) 
 

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

 ผู้เข้ารับบริการตรวจ
รักษา  

 ผู้ป่วย 
ในพระราชานุ

เคราะห์  นักเรียน   ประชาชน  
(คน) (คน) (คน) 

1127 15 มิ.ย. 59 รร. ตชด. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ฯ 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 

โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 9 29 6 

1128 15 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันนุสรณ์ 13 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 16 118 8 

1129 15 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 34 104 6 
1130 16 มิ.ย. 59 รร. ตชด. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 
เมษายน 2548 

บุด ี เมืองยะลา ยะลา 38 0 18 

1131 27 มิ.ย. 59 รร. ตชด. นเรศวรป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 75 98 3 
1132 27 มิ.ย. 59 รร. ตชด. บ้านป่าหมาก ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 75 54 9 
1133 28 มิ.ย. 59 ศกร. ตชด. บ้านคีรีล้อม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 51 30 6 
1134 28 มิ.ย. 59 ศกร. ตชด. บ้านอินทรีอาสา ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 48 130 12 
1135 20 ก.ย. 59 ค่ายสิรินธร เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 0 40 7 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี จัดตั้งกองทุน 
2 รพ. สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จัดตั้งกองทุน 
3 รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น จัดตั้งกองทุน 

4 รพ. ค่ายพระยอดเมืองขวาง เมืองนครพนม นครพนม จัดตั้งกองทุน 
5 รพ. นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นาวัง หนองบัวล าภู จัดตั้งกองทุน 
6 รพ. สว่างวีระวงศ์ สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี จัดตั้งกองทุน 
7 รพ. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย จัดตั้งกองทุน 
8 รพ. เวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย จัดตั้งกองทุน 
9 รพ. สามเงา สามเงา ตาก จัดตั้งกองทุน 
10 รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก จัดตั้งกองทุน 
11 รพ. น้ าปาด น้ าปาด อุตรดิตถ์ จัดตั้งกองทุน 
12 รพ. กัลยานิวัฒนาการุณย์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส จัดตั้งกองทุน 
13 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปากเกร็ด นนทบุรี ออกหน่วย 2 ครั้ง 

14 รพ. แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี   
15 รพ. มะขาม มะขาม จันทบุรี   
16 รพ. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี   
17 รพ. เขาสุกิม ท่าใหม่ จันทบุรี 

 
18 รพ. ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา   
19 รพ. บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา   
20 รพ. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา   
21 รพ. พุทธโสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา   
22 รพ. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา   
23 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ นครนายก  

24 รพ. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว   
25 รพ. วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว   
26 รพ. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว   
27 รพร. สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว   
28 รพ. เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว  



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

29 รพ. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์   
30 รพ. บางสะพานน้อย บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์   
31 รพ. สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์   
32 รพ. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์   
33 รพ. แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี   
34 รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี   
35 รพ. ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม   
36 รพ. นาทม นาทม นครพนม   
37 รพ. บ้านแพง บ้านแพง นครพนม   
38 รพ. โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม   
39 รพ. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม   
40 รพ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม   
41 รพ. นาหว้า นาหว้า นครพนม   
42 รพ. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์   
43 รพ. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์   
44 รพ. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์   
45 รพ. บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ออกหน่วย 2 ครั้ง 
46 รพ. ปะค า ปะค า บุรีรัมย์   
47 รพ. ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร   
48 รพ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร   
49 รพ. พระอาจารย์แบน ธนากโร ภูพาน สกลนคร   
50 รพร. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร   
51 รพ. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์   
52 รพ. บัวเชด บัวเชด สุรินทร์   
53 รพ. ปราสาท ปราสาท สุรินทร์   
54 รพ. ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์   
55 รพ. สังขะ สังขะ สุรินทร์   
56 รพ. สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์   
57 รพ. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู   
58 รพ. โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู   

     



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

59 รพ. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู   
60 รพ. ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ   
61 รพ. ปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ   
62 รพ. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ   
63 รพ. พนา พนา อ านาจเจริญ   
64 รพ. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี   
65 รพ. น้ ายืน น้ ายืน อุบลราชธานี   
66 รพ. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี   
67 รพร. เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี   
68 รพ. น้ าขุ่น น้ าขุ่น อุบลราชธานี   
69 รพ. เชียงแสน เชียงแสน เชียงราย   
70 รพ. แม่จัน แม่จัน เชียงราย   
71 รพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมืองเชียงราย เชียงราย   
72 รพ. เวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย   
73 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย   
74 รพ. แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก   
75 รพ. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก   
76 รพ. บ่อเกลือ บ่อเกลือ น่าน   
77 รพร. ปัว ปัว น่าน   
78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมืองพะเยา พะเยา   
79 รพ. ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก   
80 รพ. บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก   
81 รพ. วังทอง วังทอง พิษณุโลก   
82 รพร. นครไทย นครไทย พิษณุโลก   
83 รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก   
84 รพ. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก   
85 รพ. วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์   
86 รพ. เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์   
87 รพ. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์   
88 รพ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ออกหน่วย 2 ครั้ง 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2559 (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

89 รพ. บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์   
90 รพ. พิชัย พิชัย อุตรดิตถ์   
91 รพ. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   
92 รพ. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส   
93 รพ. จะแนะ จะแนะ นราธิวาส   
94 รพ. ยะรัง ยะรัง ปัตตานี   
95 รพ. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี   
96 รพ. ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง ออกหน่วย 2 ครั้ง 
97 รพ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง ออกหน่วย 2 ครั้ง 
98 รพ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา   
99 รพ. จะนะ จะนะ สงขลา   
100 รพ. เทพา เทพา สงขลา   
101 รพ. รัตภูมิ รัตภูม ิ สงขลา   
102 รพ. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี นาทวี สงขลา   
103 รพ. นาหม่อม นาหม่อม สงขลา   
104 รพ. สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา   
105 รพ. บางกล่ า บางกล่ า สงขลา   
106 รพ. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา  
 
 
ความหมายของค าย่อ รพ.     หมายถึง    โรงพยาบาล 
 รพร.   หมายถึง    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 




