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ค าน า 
 

   ในโอกาสที่หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด าเนินงานมาครบรอบปี ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานประจ าปี 2560 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของ 
หน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 อีกท้ังเพ่ือเป็น
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 

   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 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 
2560 ทั้งหมดจ านวน 69 ครั้ง ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งที่ 1136 ถึงครั้งที่ 1204 นับตั้งแต่ 
หน่วยแพทย์พระราชทานได้เริ่มด าเนินการมา ส าหรับปี 2560 นี้ หน่วยแพทย์พระราชทานได้ให้บริการตรวจรักษา
ในพ้ืนที่ทุรกันดาร 22 จังหวัด โดยแบ่งเป็นภาคตะวันออก 1 ครั้ง ภาคตะวันตก 6 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16 ครั้ง ภาคเหนือ 29 ครั้ง และภาคใต้ 17 ครั้ง รายละเอียดรายชื่อสถานที่การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 
และรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังแสดงในภาคผนวก ก และ ข ตามล าดับ 

2.2 การบริการตรวจรักษา 

 ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น จ านวน 
12,044 คน แยกเป็นตรวจสุขภาพนักเรียน จ านวน 6,476 คน และตรวจรักษาราษฎร จ านวน 5,568 คน ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาท้ังหมด ในปี 2560 จ าแนกตามภาค 
 

ภาค 
จ านวนการออกหน่วยแพทย์ฯ 

(ครั้ง) 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน) 

นักเรียน ราษฎร รวม 

ตะวันออก 1 79 85 164 

ตะวันตก 6 876 387 1,263 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 1,433 1,592 3,025 

เหนือ 29 1,962 2,332 4,294 
ใต้ 17 2,126 1,172 3,298 

รวม 69 6,476 5,568 12,044 

 

2.2.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน 

จากผลการตรวจร่างกายนักเรียนทั้งหมด 6,476 คน ทั่วประเทศในปี 2560 (รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2) พบว่า 

ภาคตะวันออก  มีนักเรียนเจ็บป่วย ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน  
คิดเป็นร้อยละ 98.73 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ   

ภาคตะวันตก  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 26.26 เจ็บป่วย ร้อยละ 73.74  ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 36.42 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 57.29 เจ็บป่วย ร้อยละ 42.71 
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 20.73  รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ   

ภาคเหนือ  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 55.15 เจ็บป่วย ร้อยละ 44.85 ส่วนใหญ่ป่วย
ด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 29.51 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ   

ภาคใต้  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 69.47 เจ็บป่วย ร้อยละ 30.53 ส่วนใหญ่ป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 12.14  รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน   
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2560  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 
(N = 79 คน) (N = 876 คน) (N = 1,433 คน) (N = 1,962 คน) (N = 2,126 คน) (N = 6,476 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 0 0.00 230 26.26 821 57.29 1,082 55.15 1,477 69.47 3,610 55.74 

ทางเดินหายใจ 1 1.27 319 36.42 236 16.47 440 22.43 258 12.14 1,254 19.36 

ไหลเวียนโลหิต 0 0.00 14 1.60 4 0.28 16 0.82 2 0.09 36 0.56 

หู ตา คอ จมูก 0 0.00 3 0.34 48 3.35 62 3.16 25 1.18 138 2.13 

ประสาท 0 0.00 2 0.23 0 0.00 17 0.87 1 0.05 20 0.31 

กล้ามเนื้อและกระดูก 0 0.00 11 1.26 7 0.49 26 1.33 14 0.66 58 0.90 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.36 0 0.00 7 0.11 

เหงือกและฟัน 78 98.73 291 33.22 297 20.73 579 29.51 205 9.64 1,450 22.39 

โรคอ่ืนๆ 0 0.00 168 19.18 168 11.72 189 9.63 160 7.53 685 10.58 
 

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

         ในปี 2560 หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีจ านวนทั้งสิ้น 5,568 คน 
พบว่า ราษฎรที่มีอายุระหว่าง 45 - 60 ปี เข้ารับบริการตรวจรักษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.44 ของราษฎรที่
เข้ารับบริการตรวจรักษา รองลงมาเป็นราษฎรที่มีอายุระหว่าง 18 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.18  

  จากผลการตรวจสุขภาพราษฎรทั้งหมด 5,568 คนทั่วประเทศในปี 2560 พบว่า  

 ภาคตะวันออก มีผู้ป่วยร้อยละ 98.82 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา ซึ่งร้อยละ 25.88 ของ
ผู้ป่วย เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน ระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการ
ไหลเวียนโลหิต และโรคเหงือกและฟัน ตามล าดับ 

 ภาคตะวันตก มีผู้ป่วยร้อยละ 99.22 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา ซึ่งร้อยละ 20.16 ของ
ผู้ป่วย เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต 
และโรคเหงือกและฟัน ตามล าดับ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยร้อยละ 96.92 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา ซึ่ง
ร้อยละ 34.05 ของผู้ป่วย เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรค
เหงือกและฟัน และโรคระบบหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

  ภาคเหนือ มีผู้ป่วยร้อยละ 95.93 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา ซึ่งร้อยละ 35.93 ของผู้ป่วย 
เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหู ตา คอ จมูก และโรค
เหงือกและฟัน ตามล าดับ 

  ภาคใต้ มีผู้ป่วยร้อยละ 85.75 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา ซึ่งร้อยละ 27.99 ของผู้ป่วย 
เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเก่ียวกับการไหลเวียนโลหิต และโรค
เหงือกและฟัน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  จ านวนราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2560  

 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 

(N = 85 คน) (N = 387 คน) (N = 1,592 คน) (N = 2,332 คน) (N = 1,172 คน) (N = 5,568 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 1 1.18 3 0.78 49 3.08 95 4.07 167 14.25 315 5.66 

ทางเดินหายใจ 5 5.88 78 20.16 224 14.07 388 16.64 228 19.45 923 16.58 

ไหลเวียนโลหิต 14 16.47 53 13.70 125 7.85 103 4.42 82 7.00 377 6.77 
หู ตา คอ จมูก 9 10.59 29 7.49 159 9.99 185 7.93 71 6.06 453 8.14 

ประสาท 7 8.24 17 4.39 70 4.40 74 3.17 40 3.41 208 3.74 

กล้ามเนื้อและกระดูก 22 25.88 76 19.64 542 34.05 838 35.93 328 27.99 1,806 32.44 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

2 2.35 5 1.29 29 1.82 70 3.00 19 1.62 125 2.24 

เหงือกและฟัน 16 18.82 50 12.92 207 13.00 154 6.60 78 6.66 505 9.07 

โรคอ่ืนๆ 17 20.00 87 22.48 331 20.79 557 23.89 251 21.42 1,243 22.32 
 

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 2560 จ านวนทั้งสิ้น 403 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 
โดยจ าแนกจ านวนผู้ป่วยตามภาคได้ ดังนี้ ภาคตะวันตก 21 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 คน ภาคเหนือ 
133 คน และภาคใต้ 162 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 ส าหรับโรคที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นกันมาก ได้แก่ 
โรคระบบหู ตา คอ จมูก โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคไต พิการแขน-ขา สมองพิการ มีพัฒนาการช้า มะเร็งอวัยวะต่างๆ 
และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น 

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานนี้ สมเด็จพระเทพ - 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 403 คน ส าหรับ
เดินทางไปรักษาพยาบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,500,500 บาท โดยจ าแนกเป็นเงินพระราชทานตามรายภาคได้ดังนี้ 

ภาคตะวันตก พระราชทานเงินจ านวน 86,500 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานเงิน
จ านวน 356,000 บาท ภาคเหนือ พระราชทานเงินจ านวน 467,000 บาท และภาคใต้ พระราชทานเงินจ านวน 
591,000 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และเงินพระราชทานช่วยเหลือ ปี 2560 จ าแนกตามภาค 

ภาค 
ผู้เข้ารับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เงินพระราชทาน 

คน ร้อยละ บาท 
เฉลี่ย 

(บาท/ราย) 

ตะวันออก 164 0 0.00 0 0 
ตะวันตก 1,263 21 1.66 86,500 4,119 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,025 87 2.88 356,000 4,092 

เหนือ 4,294 133 3.10 467,000 3,511 
ใต้ 3,298 162 4.91 591,000 3,648 
รวม 12,044 403 3.35 1,500,500 3,723 
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 

ในการด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน จ านวน 401,766.59 บาท ให้ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ 
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน สนับสนุน
บุคลากร ยา และเวชภัณฑ์เพ่ิมเติม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
 
3. กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
    สยามบรมราชกุมารี 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเพ่ือจัดตั้ง “กองทุนพระราชทาน
เพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่โรงพยาบาลจ านวน 4 แห่ง 
และสมทบทุนกองทุนฯ ให้กับโรงพยาบาลที่มีกองทุนฯ อยู่แล้ว จ านวน 92 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000 บาท 
ทั้งนี ้เพ่ือให้โรงพยาบาลน าเงินจากกองทุนฯ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)  
 

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

ในพระราชานุเคราะห์ 
 (คน)  

 นักเรียน  
 (คน)  

 ประชาชน  
 (คน)  

1136 3 ต.ค. 59 รร. ตชด. ฮิลมาร์พาเบิล เชียงกลม ปากชม เลย 60 58 9 
1137 3 ต.ค. 59 รร. ตชด. บ้านนานกปีด ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 74 85 5 
1138 3 ต.ค. 59 รร. ตชด. บ้านวังชมภ ู ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 84 84 4 
1139 28 พ.ย. 59 ศกร. ตชด. บ้านแม่เหลอ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 72 57 2 
1140 28 พ.ย. 59 ศกร. ตชด. บ้านวาทู เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 39 106 3 
1141 28 พ.ย. 59 ศกร. ตชด. บ้านห้วยมะโอ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 48 161 4 
1142 29 พ.ย. 59 ศกร. ตชด. บ้านดอยแสง ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 43 64 7 
1143 29 พ.ย. 59 ศกร. ตชด. ห้วยโปงเลา แม่ก๊ิ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 22 40 5 
1144 13 ธ.ค. 59 ศกร. ตชด. ภูดานกอย ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 78 189 7 
1145 19 ธ.ค. 59 รร. ตชด. ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 94 53 1 
1146 19 ธ.ค. 59 รร. บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 228 18 5 
1147 20 ธ.ค. 59 ศกร. ตชด. บ้านแม่หละคี แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 77 44 1 
1148 20 ธ.ค. 59 รร. ตชด. กามาผาโด ้ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 73 86 2 
1149 20 ธ.ค. 59 ศกร. ตชด. บ้านเลผะสุคี แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 87 72 1 
1150 21 ธ.ค. 59 ศกร. ตชด. พอบือละคี แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 95 28 9 
1151 21 ธ.ค. 59 ศศช. บ้านห้วยมะโหนกคี แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 84 75 4 



ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ต่อ) 
 

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

ในพระราชานุเคราะห์ 
 (คน)  

 นักเรียน  
 (คน)  

 ประชาชน  
 (คน)  

1152 22 ธ.ค. 59 ศกร. ตชด. บ้านแม่อมยะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 158 110 1 
1153 22 ธ.ค. 59 ศกร. ตชด. บ้านแม่ละนา ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 88 72 2 
1154 9 ม.ค. 60 รร. ตชด. เฮงเค็ลไทย บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 183 43 6 
1155 9 ม.ค. 60 รร. ตชด. บ้านต้นมะม่วง วังกระแจ ไทรโยค กาญจนบุรี 145 32 3 
1156 9 ม.ค. 60 รร. ตชด. สหธนาคารกรุงเทพ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 186 61 8 
1157 9 ม.ค. 60 รร. ตชด. มิตรมวลชน 2 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 92 89 0 
1158 13 ม.ค. 60 รร. ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 203 33 14 
1159 13 ม.ค. 60 รร. บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 91 122 6 
1160 17 ม.ค. 60 ศกร. ตชด. บ้านแผ่นดินเสมอ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 152 25 2 
1161 24 ม.ค. 60 รร. ตชด. อาโอยาม่า ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 56 88 6 
1162 24 ม.ค. 60 รร. ตชด. เฮียงไทยธ ารงค์ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 79 57 13 
1163 24 ม.ค. 60 รร. ตชด. ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 17 99 5 
1164 25 ม.ค. 60 รร. ตชด. บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่ง

ประเทศไทยอุปถัมภ์) 
ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 44 73 13 

1165 25 ม.ค. 60 รร. ตชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 47 37 6 
1166 25 ม.ค. 60 รร. ตชด. บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 90 93 4 

 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ต่อ) 
 

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

ในพระราชานุเคราะห์ 
 (คน)  

 นักเรียน  
 (คน)  

 ประชาชน  
 (คน)  

1167 26 ม.ค. 60 รร. ตชด. บ้านหนองแขม เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 40 46 12 
1168 26 ม.ค. 60 รร. ตชด. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 
ธันวาคม 2542 (นางอ้ังไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) 

เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 27 113 2 

1169 14 ก.พ. 60 รร. ตชด. เทคนิคดุสิต ห้วยชมภ ู เมือง เชียงราย 63 132 2 
1170 21 ก.พ. 60 ศกร. ตชด. บ้านภักดี เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 90 30 14 
1171 21 ก.พ. 60 รร. ตชด. นิคมพิทักษ์ราษฎร์ บ้านแหร ธารโต ยะลา 62 74 21 
1172 21 ก.พ. 60 รร. ตชด. โรงงานยาสูบ 2 ปะแต ยะหา ยะลา 150 142 8 
1173 23 ก.พ. 60 รร. ตชด. บ้านหินจอก ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 58 48 24 
1174 23 ก.พ. 60 รร. ตชด. สื่อมวลชนกีฬา ส านักแต้ว สะเดา สงขลา 117 68 8 
1175 23 ก.พ. 60 รร. ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 85 31 9 
1176 8 มี.ค. 60 รร. บ้านน้ ารีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 91 59 0 
1177 8 มี.ค. 60 รร. ตชด. เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี    

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี-
นครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 

บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 67 133 1 

1178 8 มี.ค. 60 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0 89 5 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ต่อ) 
 

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

ในพระราชานุเคราะห์ 
 (คน) 

นักเรียน  
 (คน) 

ประชาชน  
 (คน) 

1179 9 มี.ค. 60 รร. ตชด. พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 3 เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว  ใน
วโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 

หนองแดง แม่จริม น่าน 41 95 8 

1180 11 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านเขาสารภี ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 79 85 0 
1181 23 พ.ค. 60 รร. ชุมชนบ้านซาง ซาง เซกา บึงกาฬ 42 69 3 
1182 23 พ.ค. 60 รร. บ้านโสกก่ามนาตาไก้ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 199 105 3 
1183 23 พ.ค. 60 รร. บ้านโนนส าราญ-ยางเรียน โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 178 71 5 
1184 26 พ.ค. 60 ศกร. ตชด. บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 136 22 16 
1185 26 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านเขาวัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 56 55 12 
1186 26 พ.ค. 60 ศกร. ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 61 65 2 
1187 29 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านนาชมภู (มูลนิธิสุมิตร 

เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) 
บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 51 70 2 

1188 29 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม นายูง นายูง อุดรธานี 82 127 6 
1189 29 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 42 165 1 

 



   ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ต่อ) 
 

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

ในพระราชานุเคราะห์ 
 (คน) 

นักเรียน  
 (คน) 

ประชาชน  
 (คน) 

1190 30 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านห้วยดอกไม้ วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ 34 60 9 
1191 30 พ.ค. 60 ศกร. ตชด. ชุมชนใต้ร่มพระบารมี บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร 78 220 0 
1192 31 พ.ค. 60 รร. ตชด. ชูทิศวิทยา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 89 52 4 
1193 31 พ.ค. 60 รร. ตชด. บ้านนาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม 48 82 9 
1194 15 มิ.ย. 60 ศกร. ตชด. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 78 61 1 
1195 15 มิ.ย. 60 รร. ตชด. สุนทรเวช ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 192 101 3 
1196 3 ส.ค. 60 ศกร. ตชด. อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ ากืน) วารี แม่สรวย เชียงราย 77 91 2 
1197 3 ส.ค. 60 รร. ตชด. บ้านดอยล้าน วาว ี แม่สรวย เชียงราย 15 141 7 
1198 19 ก.ย. 60 รร. บ้านไอร์โซ ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 436 208 9 
1199 20 ก.ย. 60 รร. ตชด. สังวาลย์วิท 4 แม่หวาด ธารโต ยะลา 64 51 6 
1200 20 ก.ย. 60 รร. อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 69 64 1 
1201 20 ก.ย. 60 รร. บ้านปาหนัน ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 436 126 6 
1202 21 ก.ย. 60 ค่ายสิรินธร เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 0 103 3 
1203 22 ก.ย. 60 รร. ตชด. บ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร 91 27 16 
1204 22 ก.ย. 60 รร. ตชด. บ้านตะแบกงาม ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 63 33 5 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 
 
ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 รพ. หนองหิน หนองหิน เลย จัดตั้งกองทุน 
2 รพ. คลองท่อม คลองท่อม กระบี่ จัดตั้งกองทุน 
3 รพ. ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช จัดตั้งกองทุน 

4 รพ. นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช จัดตั้งกองทุน 
     

5 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

6 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปากเกร็ด นนทบุรี ออกหน่วย 4 ครั้ง 

7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ นครนายก   

8 รพ. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว   
9 รพ. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว   
10 รพ. เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี   
11 รพ. ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี   
12 รพ. ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี   
13 รพ. ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี   
14 รพ. ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี   
15 รพ. สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ไทรโยค กาญจนบุรี   
16 รพ. สังขละบุรี สังขละบุรี กาญจนบุรี ออกหน่วย 2 ครั้ง 
17 รพ. พหลพลพยุหเสนา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี   
18 รพ. พยาบาลสถานพระบารมี หนองปรือ กาญจนบุรี   
19 รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ออกหน่วย 3 ครั้ง 

20 รพ. ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม   
21 รพ. นาทม นาทม นครพนม   
22 รพ. บ้านแพง บ้านแพง นครพนม   
23 รพ. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม   
24 รพ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม   
25 รพ. ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร   
26 รพ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร   
27 รพ. เชียงคาน เชียงคาน เลย   



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ต่อ) 
 
ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

28 รพ. นาด้วง นาด้วง เลย   
29 รพ. ปากชม ปากชม เลย   
30 รพ. วังสะพุง วังสะพุง เลย   
31 รพ. เอราวัณ เอราวัณ เลย   
32 รพ. กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร   
33 รพ. โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร   
34 รพ. เซกา เซกา บึงกาฬ ออกหน่วย 2 ครั้ง 
35 รพ. โซ่พิสัย โซ่พิสัย บึงกาฬ   
36 รพ. บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ ออกหน่วย 2 ครั้ง 
37 รพ. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ   
38 รพ. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ   
39 รพ. ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ   
40 รพ. ปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ   
41 รพ. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ   
42 รพ. กุดจับ กุดจับ อุดรธานี   
43 รพ. นายูง นายูง อุดรธานี   
44 รพ. บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี   
45 รพ. น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี   
46 รพ. พาน พาน เชียงราย ออกหน่วย 2 ครั้ง 
47 รพ. แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย   
48 รพ. เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย   
49 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย ออกหน่วย 2 ครั้ง 
50 รพ. แม่ลาว แม่ลาว เชียงราย ออกหน่วย 2 ครั้ง 
51 รพ. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่   
52 รพ. ฝาง ฝาง เชียงใหม่   
53 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา 
แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

  

54 รพ. แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่   
55 รพ. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก   
56 รพ. บ้านตาก บ้านตาก ตาก   

     



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ต่อ) 
 
ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

57 รพ. แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก   
58 รพ. แม่สอด แม่สอด ตาก   
59 รพ. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก   
60 รพ. สามเงา สามเงา ตาก   
61 รพ. ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน   
62 รพ. แม่จริม แม่จริม น่าน   
63 รพ. เวียงสา เวียงสา น่าน   
64 รพ. น่าน เมืองน่าน น่าน   
65 รพ. ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน   
66 รพ. แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ออกหน่วย 2 ครั้ง 
67 รพ. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน   
68 รพ. สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน   
69 รพ. ศรีสังวาลย์ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   
70 รพ. ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน   
71 รพ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่   
72 รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมืองชุมพร ชุมพร   
73 รพ. ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร   
74 รพ. พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร   
75 รพ. ละแม ละแม ชุมพร   
76 รพ. หลังสวน หลังสวน ชุมพร   
77 รพ. กันตัง กันตัง ตรัง   
78 รพ. ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง   
79 รพ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง   
80 รพ. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช   
81 รพ. ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช   
82 รพ. จุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช   
83 รพ. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   
84 รพ. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส   
85 รพ. จะแนะ จะแนะ นราธิวาส   
86 รพ. ยะรัง ยะรัง ปัตตานี   



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2560 (ต่อ) 
 
ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

87 รพ. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี   
88 รพ. ธารโต ธารโต ยะลา ออกหน่วย 2 ครั้ง 
89 รพ. บันนังสตา บันนังสตา ยะลา   
90 รพร. ยะหา ยะหา ยะลา   
91 รพ. จะนะ จะนะ สงขลา   
92 รพ. ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา   
93 รพ. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี นาทวี สงขลา   
94 รพ. สะเดา สะเดา สงขลา   
95 รพ. นาหม่อม นาหม่อม สงขลา   
96 รพ. บางกล่ า บางกล่ า สงขลา   

 
 
ความหมายของค าย่อ รพ.     หมายถึง    โรงพยาบาล 
 รพร.   หมายถึง    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 




