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ค าน า 
 

  ในโอกาสที่หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด าเนินงานมาครบรอบปี โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 อีกทั้งเพ่ือเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 

   โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทาน มา ณ โอกาสนี้ 
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หน่วยแพทย์พระราชทาน 
 
 

1. บทน า 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้
จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดารทั่วประเทศให้ดีขึ้น ทั้งด้าน
โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การงานอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินโครงการต่างๆ แล้ว  ยังทรงห่วงใยเสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรด้วย 

   ในการเสด็จพระราชด าเนินแต่ละครั้ง ทรงพบว่ายังมีราษฎรอีกเป็นจ านวนมากที่เจ็บป่วยและมีปัญหา 
ด้านสุขภาพอนามัย แม้ว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจรักษา และทรงรับผู้ป่วย
บางรายไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้  เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการตรวจรักษาเด็กนักเรียนและ
ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และพิจารณารับผู้ป่วยที่ยากจนไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรด้วย 

 การด าเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานนั้น มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมด าเนินงานหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โรงพยาบาลต ารวจ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยมี
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงาน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 สถานที่ปฏิบัติงาน 

   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกบริการตรวจรักษาเด็กนักเรียนและราษฎรในพ้ืนที่ทุรกันดารในรอบปี 
2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ทั้งหมดจ านวน 43 ครั้ง ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์
พระราชทานครั้งที่ 1297 ถึงครั้งที่ 1339 นับตั้งแต่หน่วยแพทย์พระราชทานได้เริ่มด าเนินการมา ส าหรับปี 2563 นี้ 
หน่วยแพทย์พระราชทานได้ให้บริการตรวจรักษาในพ้ืนที่ทุรกันดาร จ านวน 19 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออก 7 ครั้ง 
ภาคตะวันตก 8 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ครั้ง ภาคเหนือ 12 ครั้ง และภาคใต้ 10 ครั้ง รายละเอียดรายชื่อ
สถานที่การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก และ ข ตามล าดับ 
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2.2 การบริการตรวจรักษา 

 การออกหน่วยแพทย์พระราชทานในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น จ านวน 
6,254 คน แยกเป็นตรวจสุขภาพนักเรียน จ านวน 3,693 คน และตรวจรักษาราษฎร จ านวน 2,561 คน ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาท้ังหมด ในปี 2563 จ าแนกตามภาค 
 

ภาค 
จ านวนการออกหน่วยแพทย์ฯ 

(ครั้ง) 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน) 

นักเรียน ราษฎร รวม 
ตะวันออก 7 631 446 1,077 
ตะวันตก 8 754 454 1,208 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 324 349 673 
เหนือ 12 1,306 782 2,088 
ใต้ 10 678 530 1,208 
รวม 43 3,693 2,561 6,254 

 

2.2.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน 

จากผลการตรวจร่างกายนักเรียนทั้งหมด 3,693 คน ทั่วประเทศในปี 2563 (รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2) พบว่า 

ภาคตะวันออก  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 72.74 เจ็บป่วย ร้อยละ 27.26 ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 21.39 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

ภาคตะวันตก  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 55.84 เจ็บป่วย ร้อยละ 44.16 ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 38.06 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 80.25 เจ็บป่วย ร้อยละ 19.75 
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 10.19 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

ภาคเหนือ  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 54.29 เจ็บป่วย ร้อยละ 45.71 ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 20.60 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน  

ภาคใต้  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 59.44 เจ็บป่วย ร้อยละ 44.05 ส่วนใหญ่ป่วยด้วย
โรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 19.32 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2563  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 
(N = 631 คน) (N = 754 คน) (N = 324 คน) (N = 1,306 คน) (N = 678 คน) (N = 3,693 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 459 72.74 421 55.84 260 80.25 709 54.29 403 59.44 2,252 60.98 

ทางเดินหายใจ 115 18.23 116 15.38 12 3.70 269 20.60 70 10.32 582 15.76 

ไหลเวียนโลหิต 2 0.32 12 1.59 0 0.00 7 0.54 4 0.59 25 0.68 

หู ตา คอ จมูก 3 0.48 12 1.59 0 0.00 12 0.92 15 2.21 42 1.14 

ประสาท 0 0.00 7 0.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.19 

กล้ามเนื้อและกระดูก 3 0.48 10 1.33 1 0.31 4 0.31 0 0.00 18 0.49 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

0 0.00 2 0.27 0 0.00 4 0.31 1 0.15 7 0.19 

เหงือกและฟัน 135 21.39 287 38.06 33 10.19 221 16.92 131 19.32 807 21.85 

โรคอ่ืนๆ 23 3.65 118 15.65 18 5.56 157 12.02 48 7.08 364 9.86 
 

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

        ในปี 2563 หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีจ านวนทั้งสิ้น 2,561 คน 
พบว่า ราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษามากที่สุด มีอายุมากกว่า 45 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.32 ของราษฎรที่
เข้ารับบริการตรวจรักษา รองลงมาเป็นราษฎรที่มีอายุมากกว่า 18 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.25  

  จากผลการตรวจสุขภาพราษฎรทั้งหมด 2,561 คน ทั่วประเทศ ในปี 2563 (รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3) พบว่า  

 ภาคตะวันออก มีผู้ป่วยร้อยละ 96.64 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรคเหงือก
และฟันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.63 รองลงมาป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ และ
โรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

 ภาคตะวันตก มีผู้ป่วยร้อยละ 93.61 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรค
กล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.93 รองลงมาป่วยด้วย โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเหงือกและ
ฟัน และโรคเก่ียวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยร้อยละ 99.43 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดย
ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน 
โรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก และโรคระบบทางเดินหายใจ ตามล าดับ 

  ภาคเหนือ มีผู้ป่วยร้อยละ 98.08 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อ
และกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.96 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก 
และโรคระบบไหลเวียนโลหิต ตามล าดับ 

  ภาคใต้ มีผู้ป่วยร้อยละ 98.87 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อและ
กระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.58  รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน  โรคระบบทางเดินหายใจ  และโรค
เกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3  จ านวนราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2563  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 

(N = 446 คน) (N = 454 คน) (N = 349 คน) (N = 782 คน) (N = 530 คน) (N = 2,561 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 3.36 29 6.39 2 0.57 15 1.92 6 1.13 67 2.62 

ทางเดินหายใจ 53 11.88 91 20.04 18 5.16 191 24.42 76 14.34 429 16.75 

ไหลเวียนโลหิต 11 2.47 33 7.27 11 3.15 28 3.58 37 6.98 120 4.69 
หู ตา คอ จมูก 41 9.19 55 12.11 21 6.02 56 7.16 44 8.30 217 8.47 

ประสาท 27 6.05 27 5.95 15 4.30 19 2.43 20 3.77 108 4.22 

กล้ามเนื้อและกระดูก 89 19.96 95 20.93 110 31.52 289 36.96 178 33.58 761 29.71 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

3 0.67 10 2.20 15 4.30 17 2.17 1 0.19 46 1.80 

เหงือกและฟัน 150 33.63 68 14.98 88 25.21 20 2.56 92 17.36 418 16.32 

โรคอ่ืนๆ 36 8.07 54 11.89 49 14.04 112 14.32 76 14.34 327 12.77 
 

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

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับผู้ป่วย
ที่ยากจนไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในรอบปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 124 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของ 
ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด โดยจ าแนกจ านวนผู้ป่วยตามภาคได้ ดังนี้  

   ภาคตะวันออกรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 11 คน ภาคตะวันตก 24 คน ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 16 คน ภาคเหนือ 30 คน และภาคใต้ 43 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 ส าหรับโรคที่ผู้ป่วยในพระราชานุ
เคราะห์ฯ เป็นกันมาก ได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง  โรคระบบหู ตา คอ จมูก  โรคเกี่ยวกับหัวใจ  
พิการแขน-ขาหรือมีความผิดปกติที่อวัยวะต่างๆ  โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  โรคไต  เป็นต้น 

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 
124 คน ส าหรับเดินทางไปรักษาพยาบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 441,500 บาท โดยจ าแนกเป็นเงินพระราชทานตาม
รายภาคได้ดังนี้ 

ภาคตะวันออก พระราชทานเงินจ านวน 34,000 บาท ภาคตะวันตก พระราชทานเงินจ านวน 
77,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานเงินจ านวน 68,000 บาท ภาคเหนือ พระราชทานเงินจ านวน 
103,500 บาท และภาคใต้ พระราชทานเงินจ านวน 159,000 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และเงินพระราชทานช่วยเหลือ ปี 2563 จ าแนกตามภาค 

ภาค 
ผู้เข้ารับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เงินพระราชทาน 

คน ร้อยละ บาท 
เฉลี่ย 

(บาท/ราย) 

ตะวันออก 1,077 11 1.02 34,000 3,091 
ตะวันตก 1,208 24 1.99 77,000 3,208 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 673 16 2.38 68,000 4,250 

เหนือ 2,088 30 1.44 103,500 3,450 
ใต้ 1,208 43 3.56 159,000 3,698 

รวม 6,254 124 1.98 441,500 3,560 
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 

การด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน จ านวน 158,076.39 บาท ให้โครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน สนับสนุนบุคลากร ยา และเวชภัณฑ์เพ่ิมเติม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วย 
 
3. กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเงิน
เพื่อจัดตั้ง “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ -
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่ โรงพยาบาลจ านวน 3 แห่ง และสมทบทุนกองทุนฯ ให้กับ
โรงพยาบาลที่มีกองทุนฯ อยู่แล้ว จ านวน 50 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาล
น าเงินจากกองทุนฯ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)   
 

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

ในพระราชานุเคราะห์
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ประชาชน
(คน) 

1297 16 ธ.ค. 62 รร. ตชด. ศ.ส ำเภาำ-ไพวรรณ วรำงกูร พะวอ แม่สอด ตำก 119 38 2 

1298 17 ธ.ค. 62 ศศช. บ้ำนห้วยขี้หมี ท่ำสองยำง ท่ำสองยำง ตำก 71 84 4 

1299 17 ธ.ค. 62 รร. บ้ำนแม่ระเภมิง แม่สอง ท่ำสองยำง ตำก 174 106 1 

1300 18 ธ.ค. 62 รร. ตชด. บ้ำนแม่กลองคี โมโกร อุ้มผำง ตำก 390 78 4 

1301 19 ธ.ค. 62 ศศช. บ้ำนห้วยวัว แม่ตื่น แม่ระมำด ตำก 19 71 1 

1302 19 ธ.ค. 62 ศกร. ตชด. บ้ำนห้วยสลุง พระธำตุ แม่ระมำด ตำก 83 136 2 

1303 7 ม.ค. 63 รร. ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ ทุ่งขนำน สอยดำว จันทบุรี 109 71 0 

1304 8 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนบ่อชะอม พวำ แก่งหำงแมว จันทบุรี 54 26 1 

1305 8 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนหำงแมวฯ ขุนซ่อง แก่งหำงแมว จันทบุรี 140 30 4 

1306 8 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนคลองแดง พวำ แก่งหำงแมว จันทบุรี 50 50 1 

1307 10 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนคลองตะเภคียนชัย ทุ่งมหำเภจริญ วังน้ ำเภย็น สระแก้ว 120 38 3 

1308 10 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนนำอิสำน  ท่ำกระดำน สนำมชัยเภขต ฉะเภชิงเภทรำ 70 229 2 

1309 15 ม.ค. 63 รร. ตชด. นเภรศวรห้วยโสก ป่ำเภด็ง แก่งกระจำน เภพชรบุรี 176 29 5 

1310 15 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนโป่งลึก ห้วยแม่เภพรียง แก่งกระจำน เภพชรบุรี 157 109 0 

1311 16 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนย่ำนซื่อ หำดขำม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 95 51 5 



 ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (ต่อ)  
 

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

ในพระราชานุเคราะห์
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ประชาชน
(คน) 

1312 16 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนคลองน้อย ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 32 46 3 

1313 17 ม.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนท่ำวังหิน เภขำจ้ำว ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 118 20 2 

1314 28 ม.ค. 63 ศกร. ตชด. บ้ำนน้ ำบ่อสะเภป่ สบป่อง ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 41 50 1 

1315 28 ม.ค. 63 ศกร. ตชด. บ้ำนปอหมื้อ แม่คง แม่สะเภรียง แม่ฮ่องสอน 5 44 3 

1316 18 ก.พ. 63 รร. ตชด. ยูงทองรัฐประชำสรรค์ ควนกำหลง ควนกำหลง สตูล 94 85 3 

1317 19 ก.พ. 63 รร. ตชด. บ้ำนชำยควน ปำดังเภบซำร์ สะเภดำ สงขลำ 175 44 3 

1318 20 ก.พ. 63 รร. ตชด. บ้ำนปำโจแมเภรำะ แม่หวำด ธำรโต ยะลำ 122 54 8 

1319 20 ก.พ. 63 รร. ตชด. บ้ำนลีนำนนท์ฯ  สุคิริน สุคิริน นรำธิวำส 82 44 3 

1320 21 ก.พ. 63 รร. บ้ำนเภขำตันหยงมิตราำพที่ 153 กะลุวอเภหนือ เภมือง นรำธิวำส 39 44 1 

1321 26 ก.พ. 63 รร. ตชด. บ ำรุงที่ 112 แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เภชียงรำย 158 66 1 

1322 26 ก.พ. 63 รร. ตชด. สังวำลย์วิท 8 แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เภชียงรำย 105 41 0 

1323 28 ก.พ. 63 ศกร. ตชด. บ้ำนจะนู  ห้วยชมา ู เภมือง เภชียงรำย 127 17 5 

1324 4 มี.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนควนสำมัคคี ครน สว ี ชุมพร 26 98 8 

1325 5 มี.ค. 63 รร. ตชด. สิริรำษฎร ์ ละแม ละแม ชุมพร 40 34 7 

1326 5 มี.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนสวนเภพชร ละแม ละแม ชุมพร 69 48 5 



 ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (ต่อ)  
 

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

ในพระราชานุเคราะห์
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ประชาชน
(คน) 

1327 16 มี.ค. 63 รร. สมำคมพยำบำลไทย นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 14 51 6 

1328 19 ส.ค. 63 รร. ตชด. บ้ำนคลองมะลิประเภวศน์วิทยำ อ่ำงคีรี มะขำม จันทบุรี 88 2 0 

1329 27 ส.ค. 63 รร. พระปริยัติธรรมเภกียรติแก้ววิทยำ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเภกษ 41 9 1 

1330 2 ก.ย. 63 รร. ตชด. บ้ำนเภขำจ้ำว เภขำจ้ำว ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 71 57 7 

1331 14 ก.ย. 63 รร. ตชด. บ้ำนปิล๊อกค่ี             ปิล๊อก ทองผำาูมิ กำญจนบุรี 13 111 2 

1332 15 ก.ย. 63 ศกร. ตชด. หลวงประกอบนิติสำร ชะแล ทองผำาูมิ กำญจนบุรี 92 31 0 

1333 22 ก.ย. 63 ค่ำยสิรินธร เภขำตูม ยะรัง ปัตตำนี 0 26 5 

1334 23 ก.ย. 63 รร. อิบตีดำวิทยำ ลำโละ รือเภสำะ นรำธิวำส 31 53 0 

1335 28 ก.ย. 63 รร. บ้ำนโหง่นขำม หนำมแท่ง ศรีเภมืองใหม่ อุบลรำชธำนี 25 54 3 

1336 28 ก.ย. 63 รร. ตชด. บ้ำนปำกลำ นำโพธิ์กลำง โขงเภจียม อุบลรำชธำนี 67 38 4 

1337 29 ก.ย. 63 รร. บ้ำนดงนำ หนำมแท่ง ศรีเภมืองใหม่ อุบลรำชธำนี 60 70 2 

1338 29 ก.ย. 63 รร. ตชด. บ้ำนศรีสวัสดิ์ ศรีแก้ว เภลิงนกทำ ยโสธร 69 48 8 

1339 30 ก.ย. 63 รร. ตชด. บ้ำนหนองใหญ่ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเภกษ 62 130 2 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 



 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2563 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 รพ. บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี จัดตั้งกองทุน 
2 รพ. หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี จัดตั้งกองทุน 
3 รพ. พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ จัดตั้งกองทุน 
4 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ราชเทวี กรุงเทพมหานคร   
5 รพ. แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี   
6 รพ. เขาคิชฌกูฏ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี   
7 รพ. มะขาม มะขาม จันทบุรี   
8 รพ. สอยดาว สอยดาว จันทบุรี   
9 รพ. พระปกเกล้า เมืองจันทบุรี จันทบุรี   
10 รพ. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี   
11 รพ. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา   
12 รพ. พุทธโสธร (เมืองฉะเชิงเทรา) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา   
13 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ นครนายก 

  

14 รพ. วังน้้าเย็น วังน้้าเย็น สระแก้ว   
15 รพ. ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี   
16 รพ. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์   
17 รพ. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ออกหน่วย 2 ครั้ง 
18 รพ. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์   
19 รพ. แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี   
20 รพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี   
21 รพ. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี   
22 รพร. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร   
23 รพ. กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ   
24 รพ. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ   
25 รพ. โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี   
26 รพ. ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี   
27 รพ. ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี   
28 รพ. แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย   
29 รพ. แม่สาย แม่สาย เชียงราย   

 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2563 (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

30 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย   
31 รพ. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก   
32 รพ. แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก   
33 รพ. แม่สอด แม่สอด ตาก   
34 รพ. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก   
35 รพ. สองแคว สองแคว น่าน   
36 รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก   
37 รพ. ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน   
38 รพ. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน   
39 รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมืองชุมพร ชุมพร   
40 รพ. พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร   
41 รพ. ละแม ละแม ชุมพร   
42 รพ. สว ี สว ี ชุมพร   
43 รพ. หลังสวน หลังสวน ชุมพร   
44 รพ. ปากน้้าหลังสวน หลังสวน ชุมพร   
45 รพ. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   
46 รพ. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส   
47 รพ. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส   
48 รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส   
49 รพ. ยะรัง ยะรัง ปัตตานี   
50 รพ. ธารโต ธารโต ยะลา   
51 รพ. ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา   
52 รพ. สะเดา สะเดา สงขลา   
53 รพ. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล   
54 รพ. ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล   

     

 
 
ความหมายของค้าย่อ รพ.     หมายถึง    โรงพยาบาล 
 รพร.   หมายถึง    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
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