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ค าน า 
 

  ในโอกาสที่หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด าเนินงานมาครบรอบปี โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ประจ าปี 2562 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 อีกทั้งเพ่ือเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระ-
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทั่วไป 

   โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทาน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

               โครงการส่วนพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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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 
2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ทั้งหมดจ านวน 41 ครั้ง ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์
พระราชทานครั้งที่ 1256 ถึงครั้งที่ 1296 นับตั้งแต่หน่วยแพทย์พระราชทานได้เริ่มด าเนินการมา ส าหรับปี 2562 นี้ 
หน่วยแพทย์พระราชทานได้ให้บริการตรวจรักษาในพ้ืนที่ทุรกันดาร จ านวน 18 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออก 3 ครั้ง 
ภาคตะวันตก 5 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 ครั้ง ภาคเหนือ 15 ครั้ง และภาคใต้ 4 ครั้ง รายละเอียดรายชื่อ
สถานที่การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก และ ข ตามล าดับ 
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2.2 การบริการตรวจรักษา 

 การออกหน่วยแพทย์พระราชทานในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น จ านวน 
7,030 คน แยกเป็นตรวจสุขภาพนักเรียน จ านวน 3,470 คน และตรวจรักษาราษฎร จ านวน 3,560 คน ดังแสดง 
รายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาท้ังหมด ในปี 2562 จ าแนกตามภาค 
 

ภาค 
จ านวนการออกหน่วยแพทย์ฯ 

(ครั้ง) 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน) 

นักเรียน ราษฎร รวม 
ตะวันออก 3 352 275 627 
ตะวันตก 5 442 327 769 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 14 1,226 1,539 2,765 
เหนือ 15 1,282 1,096 2,378 
ใต้ 4 168 323 491 
รวม 41 3,470 3,560 7,030 

 

2.2.1 การตรวจสุขภาพนักเรียน 

จากผลการตรวจร่างกายนักเรียนทั้งหมด 3,470 คน ทั่วประเทศในปี 2562 (รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2) พบว่า 

ภาคตะวันออก  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 52.84 เจ็บป่วย ร้อยละ 47.16 ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

ภาคตะวันตก  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 30.32 เจ็บป่วย ร้อยละ 69.68 ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 66.80 เจ็บป่วย ร้อยละ 33.20 
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 20.55 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

ภาคเหนือ  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 49.69 เจ็บป่วย ร้อยละ 50.31 ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน คิดเป็นร้อยละ 34.87 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  

ภาคใต้  นักเรียนมีสุขภาพปกติ ร้อยละ 55.95 เจ็บป่วย ร้อยละ 44.05 ส่วนใหญ่ป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 14.88 รองลงมาป่วยด้วยโรคหู ตา คอ จมูก 
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2562  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 
(N = 352 คน) (N = 442 คน) (N = 1,226 คน) (N = 1,282 คน) (N = 168 คน) (N = 3,470 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 186 52.84 134 30.32 819 66.80 637 49.69 94 55.95 1,870 53.89 

ทางเดินหายใจ 57 16.19 225 50.90 202 16.48 259 20.20 25 14.88 768 22.13 

ไหลเวียนโลหิต 0 0.00 1 0.23 9 0.73 11 0.86 2 1.19 23 0.66 

หู ตา คอ จมูก 2 0.57 3 0.68 8 0.65 17 1.33 5 2.98 35 1.01 

ประสาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.16 0 0.00 2 0.06 

กล้ามเนื้อและกระดูก 0 0.00 7 1.58 5 0.41 5 0.39 1 0.60 18 0.52 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.23 1 0.60 4 0.12 

เหงือกและฟัน 112 31.82 212 47.96 252 20.55 447 34.87 0 0.00 1,023 29.48 

โรคอ่ืนๆ 53 15.06 122 27.60 61 4.98 185 14.43 40 23.81 461 13.29 
 

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

        ในปี 2562 หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีจ านวนทั้งสิ้น 3,560 คน 
พบว่า ราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษามากที่สุด มีอายุมากกว่า 45 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.51 ของราษฎรที่
เข้ารับบริการตรวจรักษา รองลงมาเป็นราษฎรที่มีอายุมากกว่า 18 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.78  

  จากผลการตรวจสุขภาพราษฎรทั้งหมด 3,560 คน ทั่วประเทศ ในปี 2562 (รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3) พบว่า  

 ภาคตะวันออก มีผู้ป่วยร้อยละ 98.91 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรค
กล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  โรคเหงือกและฟัน 
และโรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

 ภาคตะวันตก มีผู้ป่วยร้อยละ 99.69 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรค
กล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.77  รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน  โรคระบบทางเดิน
หายใจ และโรคเก่ียวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยร้อยละ 88.50 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดย
ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.94 รองลงมาป่วยด้วยโรคเหงือกและฟัน 
โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

  ภาคเหนือ มีผู้ป่วยร้อยละ 95.53 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อ
และกระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเหงือกและฟัน และ
โรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก ตามล าดับ 

  ภาคใต้ มีผู้ป่วยร้อยละ 99.07 ของราษฎรที่มาตรวจรักษา โดยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อและ
กระดูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.60  รองลงมาป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  โรคเกี่ยวกับหู ตา คอ จมูก 
และโรคเหงือกและฟัน ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3  จ านวนราษฎรที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและอัตราการตรวจพบโรคจ าแนกตามภาค ปี 2562  
 

ระบบโรค 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทุกภาค 

(N = 275 คน) (N = 327 คน) (N = 1,539 คน) (N = 1,096 คน) (N = 323 คน) (N = 3,560 คน) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

สุขภาพปกติ 3 1.09 1 0.31 177 11.50 49 4.47 3 0.93 233 6.54 

ทางเดินหายใจ 58 21.09 73 22.32 189 12.28 278 25.36 47 14.55 645 18.12 

ไหลเวียนโลหิต 14 5.09 26 7.95 70 4.55 36 3.28 20 6.19 166 4.66 
หู ตา คอ จมูก 22 8.00 31 9.48 105 6.82 78 7.12 27 8.36 263 7.39 

ประสาท 8 2.91 4 1.22 46 2.99 45 4.11 6 1.86 109 3.06 

กล้ามเนื้อและกระดูก 66 24.00 81 24.77 353 22.94 348 31.75 115 35.60 963 27.05 
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

4 1.45 0 0.00 35 2.27 35 3.19 5 1.55 79 2.22 

เหงือกและฟัน 53 19.27 79 24.16 231 15.01 116 10.58 24 7.43 503 14.13 

โรคอ่ืนๆ 55 20.00 52 15.90 351 22.81 257 23.45 87 26.93 802 22.53 
 

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 2562 จ านวนทั้งสิ้น 163 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของ 
ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด โดยจ าแนกจ านวนผู้ป่วยตามภาคได้ ดังนี้  

   ภาคตะวันออกรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 7 คน ภาคตะวันตก 20 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 65 คน ภาคเหนือ 55 คน และภาคใต้ 16 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 ส าหรับโรคที่ผู้ป่วยใน
พระราชานุเคราะห์ฯ เป็นกันมาก ได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคระบบหู ตา คอ จมูก โรคระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก  โรคเกี่ยวกับหัวใจ  พิการแขน-ขาหรือมีความผิดปกติที่อวัยวะต่างๆ  โรคไต  มะเร็งอวัยวะต่างๆ 
เป็นต้น 

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 
163 คน ส าหรับเดินทางไปรักษาพยาบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 561,000 บาท โดยจ าแนกเป็นเงินพระราชทานตาม
รายภาคได้ดังนี้ 

ภาคตะวันออก พระราชทานเงินจ านวน 15,000 บาท ภาคตะวันตก พระราชทานเงินจ านวน 
60,500 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานเงินจ านวน 219,500 บาท ภาคเหนือ พระราชทานเงิน
จ านวน 205,500 บาท และภาคใต้ พระราชทานเงินจ านวน 60,500 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และเงินพระราชทานช่วยเหลือ ปี 2562 จ าแนกตามภาค 

ภาค 
ผู้เข้ารับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เงินพระราชทาน 

คน ร้อยละ บาท 
เฉลี่ย 

(บาท/ราย) 

ตะวันออก 627 7 1.12 15,000 2,143 
ตะวันตก 769 20 2.60 60,500 3,025 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,765 65 2.35 219,500 3,377 

เหนือ 2,378 55 2.31 205,500 3,736 
ใต้ 491 16 3.26 60,500 3,781 

รวม 7,030 163 2.32 561,000 3,442 
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน 

การด าเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน จ านวน 203,817.58 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 2 แห่ง และสมทบทุนกองทุนฯ ให้กับ
โรงพยาบาลที่มีกองทุนฯ อยู่แล้ว จ านวน 47 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาล
น าเงินจากกองทุนฯ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

 
 
 
 
 
 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)   
 

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

ในพระราชานุเคราะห์
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ประชาชน
(คน) 

1256 17 ธ.ค. 61 รร. ชุมชนบ้านท่าสองยาง  
(ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) 

ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 72 83 1 

1257 17 ธ.ค. 61 ศกร. ตชด. บ้านคะเนจือทะ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 101 104 4 

1258 18 ธ.ค. 61 รร. ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) 

แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 139 55 4 

1259 18 ธ.ค. 61 ศกร. ตชด. บ้านเลโพเด แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก 97 94 4 

1260 18 ธ.ค. 61 ศศช. บ้านพะตี้หม่อโจ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 29 105 3 

1261 19 ธ.ค. 61 ศศช. บ้านมอป่า แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 31 105 1 

1262 19 ธ.ค. 61 ศกร. ตชด. บ้านตีนดอย แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 49 70 2 

1263 19 ธ.ค. 61 รร. ตชด. มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 141 85 2 

1264 9 ม.ค. 62 รร. ตชด. การบินไทย ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 147 82 4 

1265 9 ม.ค. 62 รร. ตชด. ประชารัฐบ ารุง 1 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 105 88 1 

1266 9 ม.ค. 62 รร. ตชด. บ้านน้ าอ้อม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 100 105 2 

1267 10 ม.ค. 62 รร. ตชด. วิจิตรวิทยาคาร ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 75 32 2 

1268 10 ม.ค. 62 รร. ตชด. บ้านเรดาร์ 
(มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์) 

ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 67 98 2 



  ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (ต่อ) 
 

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

ในพระราชานุเคราะห์
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ประชาชน
(คน) 

1269 11 ม.ค. 62 รร. ตชด. วัดสุธาสีน ี บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 72 83 7 

1270 11 ม.ค. 62 รร. ตชด. บ้านแม่น้ าน้อย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 41 50 5 

1271 15 ม.ค. 62 รร. ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4 ปะโด มายอ ปัตตานี 60 85 7 

1272 16 ม.ค. 62 รร. ตชด. บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 96 110 7 

1273 22 ม.ค. 62 รร. ตชด. ไลออนส์มหาจักร 9 กี๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 55 100 15 

1274 22 ม.ค. 62 ศกร. ตชด. บ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค  
พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) อุปถัมภ์ 

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 54 30 3 

1275 28 ม.ค. 62 รร. ตชด. ตะโกปิดทอง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 187 64 4 

1276 29 ม.ค. 62 รร. ตชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 233 98 5 

1277 29 ม.ค. 62 รร. ตชด. ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 72 130 5 

1278 29 ม.ค. 62 ศกร. ตชด. ชุมชนป่าหญ้าคา โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 50 239 14 

1279 12 ก.พ. 62 ศกร. ตชด. บ้านห้วยกุ๊ก ปอ เวียงแก่น เชียงราย 72 97 4 

1280 14 ก.พ. 62 รร. ตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ริมโขง เชียงของ เชียงราย 126 77 1 

1281 14 ก.พ. 62 รร. สมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง 
(ตชด.อนุสรณ์) 

ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 170 28 2 

1282 18 ก.พ. 62 รร. ตชด. บ้านหาดทรายเพ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 41 79 5 



 ภาคผนวก ก รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (ต่อ) 
 

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

ในพระราชานุเคราะห์
(คน) 

นักเรียน
(คน) 

ประชาชน
(คน) 

1283 19 ก.พ. 62 รร. ตชด. บ้านหนองตะไก้ โป่งเปือย เมือง บึงกาฬ 45 89 2 

1284 19 ก.พ. 62 รร. ตชด. บ้านนาแวง นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ 44 115 9 

1285 19 ก.พ. 62 ศกร. ตชด. บ้านปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม 56 108 6 

1286 20 ก.พ. 62 รร. ตชด. บ้านหนองแคน นาด้วง นาด้วง เลย 31 108 3 

1287 21 ก.พ. 62 รร. ตชด. บ้านห้วยเป้า ปากชม ปากชม เลย 114 65 2 

1288 21 ก.พ. 62 รร. ท่านผู้หญิงจันทิมา พ่ึงบารมี        สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 137 157 2 

1289 5 มี.ค. 62 รร. วัดสระก าแพงใหญ่ สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย  ศรีสะเกษ 227 105 4 

1290 5 มี.ค. 62 รร. กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 37 95 2 

1291 14 พ.ค. 62 รร. บ่อเกลือ บ่อเหลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 102 32 8 

1292 14 พ.ค. 62 ศกร. ตชด. อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงค า พะเยา 44 31 1 

1293 16 ส.ค. 62 ศกร. ตชด. เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 55 63 2 

1294 16 ส.ค. 62 ศกร. ตชด. บ้านดงตาหวาน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 84 88 4 

1295 23 ก.ย. 62 รร. บ้านโคกศิลา กะลุวอ เมือง นราธิวาส 12 118 1 

1296 24 ก.ย. 62 ค่ายสิรินธร เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 0 10 1 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2562 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 รพ. อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ จัดตั้งกองทุน 
2 รพ. กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี จัดตั้งกองทุน 
3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปากเกร็ด นนทบุรี ออกหน่วย 3 ครั้ง 

5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ นครนายก ออกหน่วย 3 ครั้ง 

6 รพ. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว   
7 รพ. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว   
8 รพ. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว   
9 รพร. สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว   
10 รพ. เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว   
11 รพ. ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี   
12 รพ. ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี   
13 รพ. บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี   

14 รพ. สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ไทรโยค กาญจนบุรี   
15 รพ. สังขละบุรี สังขละบุรี กาญจนบุรี   
16 รพ. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี   
17 รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

  

18 รพ. ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม  
19 รพ. บ้านแพง บ้านแพง นครพนม  
20 รพ. ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม  
21 รพ. นาด้วง นาด้วง เลย  

22 รพ. ปากชม ปากชม เลย   
23 รพ. วังสะพุง วังสะพุง เลย   
24 รพ. กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ   
25 รพ. พระอาจารย์แบน ธนากโร ภูพาน สกลนคร   
26 รพ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร   
27 รพ. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์   
28 รพ. โซ่พิสัย โซ่พิสัย บึงกาฬ   

     



ภาคผนวก ข รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ปี 2562 (ต่อ) 
 

ล าดับ โรงพยาบาล อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

29 รพ. บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ  
30 รพ. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ  
31 รพ. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ  
32 รพ. เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี  
33 รพ. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี  
34 รพ. สิรินธร สิรินธร อุบลราชธานี  
35 รพ. เวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย   
36 รพ. สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงของ เชียงราย   
37 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ  

     60 พรรษา 
แม่แจ่ม เชียงใหม่  

  

38 รพ. แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่   

39 รพ. แม่วาง แม่วาง เชียงใหม่   
40 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่   
41 รพ. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก   
42 รพ. แมร่ะมาด แม่ระมาด ตาก  
43 รพ. บ่อเกลือ บ่อเกลือ น่าน  
44 รพ. เชียงค า เชียงค า พะเยา   
45 รพ. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช   
46 รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส   
47 รพ. มายอ มายอ ปัตตานี   
48 รพ. ยะรัง ยะรัง ปัตตานี   
49 รพ. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี ออกหน่วย 2 ครั้ง 

     

 
ความหมายของค าย่อ รพ.     หมายถึง    โรงพยาบาล 
 รพร.   หมายถึง    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
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