
ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชน 
อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท าโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ 
อาทิ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพช่องปาก เพ่ืออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชน โดย มีข้อสั่งการจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แต่ละอ าเภอปฏิบัติการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ จ านวน ๒ ครั้ง คือ 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และเม่ือด าเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกอ าเภอบันทึกข้อมูลผลการด าเนินการผ่านเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
http://203.157.19.126/ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ และเม่ือด าเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกอ าเภอบันทึกข้อมูลผลการด าเนินการผ่านเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
http://203.157.19.126/ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

โดยเขตสุขภาพที่ ๙ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรมัย์ และ
จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้ง ๒ ครั้ง ดังนี้ 

 
ตารางแสดงแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ 
 

ล าดับ
เขต 

ล าดับ
จังหวัด 

จังหวัด อ าเภอ 

วันที่ออก
หน่วยแพทย์

เคลื่อนที ่
คร้ังท่ี 1  
(11 - 24  

ธ.ค. 2561 ) 

สถานที่ออกหน่วย  
คร้ังท่ี 1  

ต าบล หมู่ที ่
ประธาน
ในพิธี 

1 1 ชัยภูม ิ เกษตรสมบูรณ์ 12/12/2561 บ้านส้มกบ สระโพนทอง 5 นายอ าเภอ 

2 2 ชัยภูม ิ แก้งคร้อ 19/12/2561 บ้านตลุกหิน โคกกุง 3 นายอ าเภอ 

3 3 ชัยภูม ิ คอนสวรรค์ 19/12/2561 บ้านฝาย หนองขาม 3 นายอ าเภอ 

4 4 ชัยภูม ิ คอนสาร 19/12/2561 บ้านหนองเชียงรอดใต้ ทุ่งลุยลาย 5 นายอ าเภอ 

5 5 ชัยภูม ิ จัตุรัส 14/12/2561 บ้านท่าแตง กุดน้ าใส 7 นายอ าเภอ 

6 6 ชัยภูม ิ ซับใหญ่ 14/12/2561 บ้านตลุกคูณ ซับใหญ่ 8 นายอ าเภอ 

7 7 ชัยภูม ิ เทพสถิต 14/12/2561 บ้านเขาวงพระจันทร์ ห้วยยายจิ๋ว 15 นายอ าเภอ 



8 8 ชัยภูม ิ เนินสง่า 19/12/2561 บ้านหนองตอ รังงาม 5 
ผวจ./รอง

ผวจ. 

9 9 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า 21/12/2561 บ้านหนองอ้อ ชีบน 1 ,12 นายอ าเภอ 

10 10 ชัยภูม ิ บ้านแท่น 19/12/2561 บ้านหนองดินด า หนองคู 8 นายอ าเภอ 

11 11 ชัยภูม ิ บ าเหน็จณรงค์ 13/12/2561 บ้านทรายทอง บ้านชวน 14 นายอ าเภอ 

12 12 ชัยภูม ิ ภักดีชุมพล 19/12/2561 บ้านซับใหญ ่ วังทอง 13 นายอ าเภอ 

13 13 ชัยภูม ิ ภูเขียว 21/12/2561 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง 6 นายอ าเภอ 

14 14 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ 14/12/2561 บ้านห้วยยาง โคกสูง 4 นายอ าเภอ 

15 15 ชัยภูม ิ หนองบัวแดง 18/12/2561 บ้านโนนสาธิต นางแดด 7 นายอ าเภอ 

16 16 ชัยภูม ิ หนองบัวระเหว 13/12/2561 บ้านปากดง วังตะเฆ่ 11 นายอ าเภอ 

17 1 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 13/12/2561 วัดบ้านกุดปลาฉลาด บึงส าโรง 16 นายอ าเภอ 

18 2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ 14/12/2561 
ศาลากลางบ้านหนองหัว
แหวน 

พันดุง 6 นายอ าเภอ 

19 3 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 18/12/2561 
ศาลาประชาคมบ้านดอน
พะงาด 

พะงาด 5 นายอ าเภอ 

20 4 นครราชสีมา คง 13/12/2561 โรงเรียนบ้านปอบิด คูขาด 1 นายอ าเภอ 

21 5 นครราชสีมา ครบุรี 18/12/2561 โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่ ครบุรี 7 นายอ าเภอ 

22 6 นครราชสีมา จักราช 20/12/2561 วัดบ้านหนองแมว หนองขาม 10 นายอ าเภอ 

23 7 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 20/12/2561 วัดหนองยาง หนองยาง 2 นายอ าเภอ 

24 8 นครราชสีมา โชคชัย 14/12/2561 
ศาลากลางบ้านใหม่นา
นิยม 

ท่าจะหลุง 7 นายอ าเภอ 

25 9 นครราชสีมา เทพารักษ ์ 12/12/2561 โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองแวง 5 นายอ าเภอ 

26 10 นครราชสีมา โนนแดง 17/12/2561 วัดบ้านหนองหญ้าขาว ส าพะเนียง 5 นายอ าเภอ 

27 11 นครราชสีมา โนนไทย 11/12/2561 รพ.สต.ใหม่นารี ก าปัง 9 นายอ าเภอ 

28 12 นครราชสีมา โนนสูง 18/12/2561 โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด 2 นายอ าเภอ 

29 13 นครราชสีมา บัวลาย 20/12/2561 ศาลาวัดโพธิ์ศรีวนาราม โนนจาน 13 นายอ าเภอ 

30 14 นครราชสีมา บัวใหญ ่ 20/12/2561 วัดศิริมงคล ดอนตะหนิน 11 นายอ าเภอ 

31 15 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 18/12/2561 
ศาลาวัดบ้านหนองปรือ
โปร่ง 

โคกกระเบื้อง 7 นายอ าเภอ 

32 16 นครราชสีมา ประทาย 20/12/2561 วัดป่าประทุมคงคา ตลาดไทร 11 นายอ าเภอ 

33 17 นครราชสีมา ปักธงชัย 12/12/2561 ที่ท าการอบต.ส าโรง ส าโรง 3 นายอ าเภอ 

34 18 นครราชสีมา ปากช่อง 19/12/2561 โรงเรียนบ้านอีทาก วังกะทะ 9 นายอ าเภอ 

35 19 นครราชสีมา พระทองค า 19/12/2561 ศาลากลางบ้านหนองกก พังเทียม 8 นายอ าเภอ 



36 20 นครราชสีมา พิมาย 13/12/2561 ศาลาวัดบ้านเพชร หนองระเวียง 12 ผวจ. 

37 21 นครราชสีมา ชุมพวง 18/11/2561 ศาลากลางบ้านหนองโดน โนนตูม 5 นายอ าเภอ 

38 22 นครราชสีมา ด่านขุนทด 13/12/2561 รพ.สต.หนองใหญ่ ห้วยบง 8 นายอ าเภอ 

39 23 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 21/12/2561 รพ.สต.หนองไข่น้ า หนองไข่น้ า 4 นายอ าเภอ 

40 24 นครราชสีมา เมืองยาง 19/12/2561 
ศาลาประชาคมบ้านโนน
สูง 

ละหานปลา
ค้าว 

4 นายอ าเภอ 

41 25 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย 21/12/2561 วัดดงหนองไผ่ ขุย 7 นายอ าเภอ 

42 26 นครราชสีมา วังน้ าเขียว 14/12/2561 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2 วังหมี 11 นายอ าเภอ 

43 27 นครราชสีมา สีค้ิว 14/12/2561 วัดโคกสะอาด สีค้ิว 12 นายอ าเภอ 

44 28 นครราชสีมา สีดา 14/12/2561 วัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่ 3 นายอ าเภอ 

45 29 นครราชสีมา สูงเนิน 20/12/2561 
ศาลาเอนกประสงค์บ้าน
กุดหัวช้าง 

โนนค่า 4 นายอ าเภอ 

46 30 นครราชสีมา เสิงสาง 19/12/2561 โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ ์ 5 นายอ าเภอ 

47 31 นครราชสีมา หนองบุญมาก 14/12/2561 โรงเรียนบ้านพระ สารภ ี 3 นายอ าเภอ 

48 32 นครราชสีมา ห้วยแถลง 12/12/2561 
ศาลาประชาคมบ้านหนอง
พลอง 

หินดาด 3 นายอ าเภอ 

49 1 บุรีรัมย์ กระสัง 21/12/2561 บ้านจอม สองชั้น 8 นายอ าเภอ 

50 2 บุรีรัมย์ คูเมือง 18/12/2561 บ้านหนองตาด ตูมใหญ่ 9 ผวจ. 

51 3 บุรีรัมย์ แคนดง 19/12/2561 บ้านกระทุ่มเครือ แคนดง 8 นายอ าเภอ 

52 4 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 19/12/2561 บ้านยายค า ยายแย้ม 2 นายอ าเภอ 

53 5 บุรีรัมย์ ช านิ 13/12/2561 บ้านโนนน้ าอ้อม ช านิ 1 นายอ าเภอ 

54 6 บุรีรัมย์ นางรอง 20/12/2561 วัดสวายสอ ถนนหัก - นายอ าเภอ 

55 7 บุรีรัมย์ นาโพธิ ์ 19/12/2561 วัดบ้านโศกดินแดง บ้านคู - นายอ าเภอ 

56 8 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 21/12/2561 บ้านซับคะนิง โนนดินแดง 11 นายอ าเภอ 

57 9 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 19/12/2561 โรงเรียนม่วงงาม ดงอีจาน 7 นายอ าเภอ 

58 10 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 19/12/2561 บ้านโคกกระชาย สายตะก ู 10 นายอ าเภอ 

59 11 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 20/12/2561 โรงเรียนตะโกตาเนตร ปราสาท 10 นายอ าเภอ 

60 12 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน ์ 20/12/2561 บ้านหนองไผ่ แดงใหญ่ 2 นายอ าเภอ 

61 13 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 12/12/2561 บ้านไทร บ้านไทร 2 นายอ าเภอ 

62 14 บุรีรัมย์ ปะค า 21/12/2561 บ้านดงใหญ๋ โคกมะม่วง 14 นายอ าเภอ 

63 15 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 18/12/2561 บ้านหนองอุดม โคกขมิ้น 15 นายอ าเภอ 

64 16 บุรีรัมย์ พุทไธสง 12/12/2561 บ้านหัวสะพาน บ้านยาง 3 นายอ าเภอ 



65 17 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 20/12/2561 บ้านหนองม้า กระสัง 5 นายอ าเภอ 

66 18 บุรีรัมย์ ละหานทราย 17/12/2561 บ้านผไทรวมพล หนองแวง - นายอ าเภอ 

67 19 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ 13/12/2561 บ้านนาศรีนวล บุโพธิ ์ 7 นายอ าเภอ 

68 20 บุรีรัมย์ สตึก 12/12/2561 บ้านดอนแกว้ ทุ่งวัง 9 นายอ าเภอ 

69 21 บุรีรัมย์ หนองกี ่ 18/12/2561 โรงเรียนบ้านสระขาม เมืองไผ่ 5 นายอ าเภอ 

70 22 บุรีรัมย์ หนองหงส ์ 21/12/2561 บ้านหนองตาดค า ไทยสามัคคี 15 นายอ าเภอ 

71 23 บุรีรัมย์ ห้วยราช 19/12/2561 บ้านหวา้ ตาเสา 2 นายอ าเภอ 

72 1 สุรินทร์ กาบเชิง 20/11/2561 หมู่บ้าน ด่าน 1 นายอ าเภอ 

73 2 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 14/12/2561 วัดพะเนารัตน ์ ปราสาททอง 3 นายอ าเภอ 

74 3 สุรินทร์ จอมพระ 12/12/2561 วัดบ้านอุดม ชุมแสง 5 นายอ าเภอ 

75 4 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 21/12/2561 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สระขุด 4 นายอ าเภอ 

76 5 สุรินทร์ ท่าตูม 19/12/2561 วัดบ้านชายทุ่ง พรมเทพ 7 นายอ าเภอ 

77 6 สุรินทร์ โนนนารายณ ์ 13/12/2561 วัดบ้านโบก โนน 13 นายอ าเภอ 

78 7 สุรินทร์ บัวเชด 21/12/2561 บ้านออด บัวเชด 11 นายอ าเภอ 

79 8 สุรินทร์ ปราสาท 19/12/2561 โรงเรียนบ้านลังโกม หนองใหญ่ 6 นายอ าเภอ 

80 9 สุรินทร์ พนมดงรัก 12/12/2561 บ้านไทยสันติสุข บักได 16 นายอ าเภอ 

81 10 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 19/12/2561 โรงเรียนบ้านโคกพระ นาดี 6 นายอ าเภอ 

82 11 สุรินทร์ รัตนบุรี 19/12/2561 วัดบ้านล าเพิญ กุดขาคีม 8 นายอ าเภอ 

83 12 สุรินทร์ ล าดวน 14/12/2561 วัดปราสาทเทพนิมิต ตระเปียงเตีย 1 นายอ าเภอ 

84 13 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 13/12/2561 บ้านหนองหว้า ตรวจ 4 นายอ าเภอ 

85 14 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 20/12/2561 บ้านกระดาน หนองเหล็ก 8 นายอ าเภอ 

86 15 สุรินทร์ สนม 14/12/2561 วัดบ้านโนนธาต ุ หนองระฆัง 5 นายอ าเภอ 

87 16 สุรินทร์ สังขะ 13/12/2561 โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแกว้ 1 นายอ าเภอ 

88 17 สุรินทร์ ส าโรงทาบ 20/12/2561 วัดป่าบา้นตางมาง เกาะแกว้ 2 นายอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ 
 

ล าดับ
เขต 

ล าดับ
จังหวัด 

จังหวัด อ าเภอ 

วันที่ออก
หน่วยแพทย์

เคลื่อนที ่
คร้ังท่ี 2  
(7-20  

ม.ค. 2562) 

สถานที่ออกหน่วย  
คร้ังท่ี 2  

ต าบล หมู่ที ่
ประธาน
ในพิธี 

1 1 ชัยภูม ิ เกษตรสมบูรณ์ 16/1/2562 บ้านดอนหัน หนองโพนงาม 7 นายอ าเภอ 

2 2 ชัยภูม ิ แก้งคร้อ 17/1/2562 บ้านหนองแต ้ หนองสังข์ 5 นายอ าเภอ 

3 3 ชัยภูม ิ คอนสวรรค์ 16/1/2562 บ้านโปร่งคลอง บ้านโสก 7 
ผวจ./รอง

ผวจ. 

4 4 ชัยภูม ิ คอนสาร 17/1/2562 บ้านโจดกลาง โนนคูณ 4 นายอ าเภอ 

5 5 ชัยภูม ิ จัตุรัส 18/1/2562 บ้านห้วยบง ส้มป่อย 9 นายอ าเภอ 

6 6 ชัยภูม ิ ซับใหญ่ 18/1/2562 บ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง 1 นายอ าเภอ 

7 7 ชัยภูม ิ เทพสถิต 18/1/2562 บ้านคลองผักหวาน โป่งนก 14 นายอ าเภอ 

8 8 ชัยภูม ิ เนินสง่า 16/1/2562 บ้านหนองฉิมกลาง หนองฉิม 11 นายอ าเภอ 

9 9 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า 18/1/2562 บ้านท่าแก , ท่าแกทอง ลุ่มล าชื 2 , 22 นายอ าเภอ 

10 10 ชัยภูม ิ บ้านแท่น 18/1/2562 บ้านหนองเม็ก บ้านเต่า 8 นายอ าเภอ 

11 11 ชัยภูม ิ บ าเหน็จณรงค์ 17/1/2562 บ้าานหนองดง หัวทะเล 17 นายอ าเภอ 

12 12 ชัยภูม ิ ภักดีชุมพล 18/1/2562 บ้านคลองไทร บ้านเจียง 7 นายอ าเภอ 

13 13 ชัยภูม ิ ภูเขียว 18/1/2562 บ้านดงเมย บ้านดอน 5 นายอ าเภอ 

14 14 ชัยภูม ิ เมืองชัยภูม ิ 18/1/2562 บ้านโนนวา่นไพล ชีลอง 5 นายอ าเภอ 

15 15 ชัยภูม ิ หนองบัวแดง 18/1/2562 บ้านหลักแดน วังชมพู 7 นายอ าเภอ 

16 16 ชัยภูม ิ หนองบัวระเหว 15/1/2562 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย ้ 2 นายอ าเภอ 

17 1 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 16/1/2562 
ศูนย์สาธิตการเรียนรู้ไทย
สามัคคีธรรม 

โนนส าราญ 11 นายอ าเภอ 

18 2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ 15/1/2562 วัดโกรกกระหาด โป่งแดง 8 นายอ าเภอ 

19 3 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 18/1/2562 
ศาลาประชาคมบ้านโนน
มะเกลือ 

หนองหัวฟาน 2 นายอ าเภอ 

20 4 นครราชสีมา คง 16/1/2562 วัดโนนพิมาน เมืองคง 3 นายอ าเภอ 

21 5 นครราชสีมา ครบุรี 15/1/2562 
โรงเรียนบ้านสระว่านพระ
ยา 

สระว่านพระ
ยา 

3 นายอ าเภอ 

22 6 นครราชสีมา จักราช 18/1/2562 วัดบ้านโนนเสมา หินโคน 2 นายอ าเภอ 

23 7 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 17/1/2562 ศาลากลางบ้านสลักได หนองงูเหลือม 14 นายอ าเภอ 



24 8 นครราชสีมา โชคชัย 18/1/2562 วัดบ้านประดากุด พลับพลา 7 นายอ าเภอ 

25 9 นครราชสีมา เทพารักษ ์ 9/1/2562 
ศาลาประชาคมบ้านเกาะ
แหลม 

บึงปรือ 3 นายอ าเภอ 

26 10 นครราชสีมา โนนแดง 11/1/2562 วัดบ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร 2 นายอ าเภอ 

27 11 นครราชสีมา โนนไทย 15/1/2562 รพ.สต.สายออ สายออ 1 นายอ าเภอ 

28 12 นครราชสีมา โนนสูง 15/1/2562 โรงเรียนบ้านพลจลก มะค่า 7 นายอ าเภอ 

29 13 นครราชสีมา บัวลาย 17/1/2562 ศาลาวัดบ้านแดงน้อย เมืองพะไล 2 นายอ าเภอ 

30 14 นครราชสีมา บัวใหญ ่ 10/1/2562 วัดบ้านขามเต้ีย ห้วยยาง 4 นายอ าเภอ 

31 15 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 9/1/2562 
ศาลากลางหมู่บา้นดอน
เปล้า 

บ้านเหลื่อม 6 นายอ าเภอ 

32 16 นครราชสีมา ประทาย 24/1/2562 วัดบ้านหนองอ้อ ดอนมัน 1 นายอ าเภอ 

33 17 นครราชสีมา ปักธงชัย 9/1/2562 โรงเรียนพุปลาไหล สุขเกษม 4 นายอ าเภอ 

34 18 นครราชสีมา ปากช่อง 16/1/2562 วัดบ้านหวัโกรก พญาเย็น 7 นายอ าเภอ 

35 19 นครราชสีมา พระทองค า 16/1/2562 ศาลากลางบ้านหนองหอย หนองหอย 1 นายอ าเภอ 

36 20 นครราชสีมา พิมาย 16/1/2562 
ศาลาการเปรียญวัดใหม่
โพธิสัตว ์

ธารละหลอด 13 นายอ าเภอ 

37 21 นครราชสีมา ชุมพวง 15/1/2562 บ้านหนองหว้าสีชมพ ู สาหร่าย 6 นายอ าเภอ 

38 22 นครราชสีมา ด่านขุนทด 10/1/2562 วัดโนนเมืองพัฒนา 
โนนเมือง
พัฒนา 

1 นายอ าเภอ 

39 23 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 18/1/2562 รพ.สต.หนองพะลาน หนองระเวียง 4 นายอ าเภอ 

40 24 นครราชสีมา เมืองยาง 16/1/2562 
ศาลาประชาคมบ้านโนน
ลอกอ 

กระเบื้องนอก 1 นายอ าเภอ 

41 25 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย 17/1/2562 วัดบ้านหนองดู่ บ้านยาง 10 นายอ าเภอ 

42 26 นครราชสีมา วังน้ าเขียว 11/1/2562 วัดซับเต่า อุดมทรัพย ์ 10 นายอ าเภอ 

43 27 นครราชสีมา สีค้ิว 11/1/2562 โรงเรียซับกระสัง ดอนเมือง 6 นายอ าเภอ 

44 28 นครราชสีมา สีดา 15/1/2562 วัดหนองตาดใหญ ่ หนองตาดใหญ ่ 1 นายอ าเภอ 

45 29 นครราชสีมา สูงเนิน 20/1/2562 วัดหนองหลักพัน มะเกลือเก่า 12 นายอ าเภอ 

46 30 นครราชสีมา เสิงสาง 18/1/2562 โรงเรียนบ้านสกัดนาก สุขไพบูลย ์ 3 นายอ าเภอ 

47 31 นครราชสีมา หนองบุญมาก 11/1/2562 
ศาลาประชาคมบ้าน
ตะครองงาม 

ลุงเขว้า 7 นายอ าเภอ 

48 32 นครราชสีมา ห้วยแถลง 9/1/2562 
ศาลาประชาคมบ้านหนอง
เครือ 

ห้วยแถลง 3 นายอ าเภอ 

49 1 บุรีรัมย์ กระสัง 22/1/2562 บ้านประดู ่ ห้วยส าราญ 6 นายอ าเภอ 

50 2 บุรีรัมย์ คูเมือง 17/1/2562 บ้านเขว้า ปะเคียบ 4 นายอ าเภอ 

51 3 บุรีรัมย์ แคนดง 19/1/2562 บ้านหนองแวง ดงพลอง 5 นายอ าเภอ 



52 4 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 18/1/2562 บ้านถาวร ถาวร 8 นายอ าเภอ 

53 5 บุรีรัมย์ ช านิ 17/1/2562 บ้านโคกทมน้อย หนองปล่อง 9 นายอ าเภอ 

54 6 บุรีรัมย์ นางรอง 17/1/2562 วัดหนองโจทย ์
หนองยาย
พิมพ ์

- นายอ าเภอ 

55 7 บุรีรัมย์ นาโพธิ ์ 9/1/2562 บ้านนาขาม บ้านดู่ 1 นายอ าเภอ 

56 8 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 11/1/2562 บ้านโคกขี้เหล็ก โนนดินแดง 1 นายอ าเภอ 

57 9 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 18/1/2562 บ้านทุ่งเศรษฐี ทุ่งจังหัน 10 นายอ าเภอ 

58 10 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 18/1/2562 บ้านสายตรี 16 หนองไม้งาม 8 นายอ าเภอ 

59 11 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 17/1/2562 โรงเรียนบ้านดงเย็น โนนขวาง 4 นายอ าเภอ 

60 12 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน ์ 8/1/2562 บ้านหนองเรือ กู่สวนแตง 8 นายอ าเภอ 

61 13 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 13/1/2562 บ้านละลมพะน ู ไพศาล 8 นายอ าเภอ 

62 14 บุรีรัมย์ ปะค า 18/1/2562 บ้านโคกสมบูรณ์ ไทยเจริญ 4 นายอ าเภอ 

63 15 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 18/1/2562 บ้านส าโรง ส าโรง 1 นายอ าเภอ 

64 16 บุรีรัมย์ พุทไธสง 18/1/2562 บ้านซาด มะเฟือง 2 นายอ าเภอ 

65 17 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 11/1/2562 บ้านถาวร สวายจีก 8 นายอ าเภอ 

66 18 บุรีรัมย์ ละหานทราย 15/1/2562 บ้านหนองตะครองน้อย โคกว่าน - นายอ าเภอ 

67 19 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ 8/1/2562 บ้านโคกง้ิวใหม ่ ผไทรินทร์ 16 นายอ าเภอ 

68 20 บุรีรัมย์ สตึก 16/1/2562 บ้านขี้เหล็ก ท่าม่วง 5 นายอ าเภอ 

69 21 บุรีรัมย์ หนองกี ่ 18/1/2562 บ้านขามน้อย เย้ยปราสาท 5 นายอ าเภอ 

70 22 บุรีรัมย์ หนองหงส ์ 18/1/2562 บ้านโคกปราสาท เมืองฝ้าย 5 นายอ าเภอ 

71 23 บุรีรัมย์ ห้วยราช 17/1/2562 บ้านจาน นาโพธิ ์ 9 นายอ าเภอ 

72 1 สุรินทร์ กาบเชิง 18/1/2562 หมู่บ้าน แนงมุด 1 นายอ าเภอ 

73 2 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 18/1/2562 วัดดาวรุ่ง ตากูก 9 นายอ าเภอ 

74 3 สุรินทร์ จอมพระ 17/1/2562 วัดตากวน ลุ่มระวี 6 นายอ าเภอ 

75 4 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 18/1/2562 โรงเรียนล าพลับพลา ชุมพลบุรี 11 นายอ าเภอ 

76 5 สุรินทร์ ท่าตูม 16/1/2562 วัดบ้านโสมน บัวโคก 14 นายอ าเภอ 

77 6 สุรินทร์ โนนนารายณ ์ 18/1/2562 วัดบ้านระเวยีง ระเวียง 12 นายอ าเภอ 

78 7 สุรินทร์ บัวเชด 18/1/2562 บ้านสน สะเดา 4 นายอ าเภอ 

79 8 สุรินทร์ ปราสาท 18/1/2562 วัดบ้านม่วงเจริญ บ้านไทร 4 นายอ าเภอ 

80 9 สุรินทร์ พนมดงรัก 16/1/2562 บ้านหนองคันนาสามัคคี ตาเมียง 8 นายอ าเภอ 



81 10 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 17/1/2562 ศาลากลางหมู่บา้นกู ่ เพี้ยราม 6 นายอ าเภอ 

82 11 สุรินทร์ รัตนบุรี 18/1/2562 โรงเรียนบ้านน้ าเขียว น้ าเขียว 6 นายอ าเภอ 

83 12 สุรินทร์ ล าดวน 18/1/2562 
ศาลากลางหมู่บา้นมะลู
จรูง 

อู่โลก 5 นายอ าเภอ 

84 13 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 18/1/2562 บ้านน้อยพัฒนา หนองแวง 11 นายอ าเภอ 

85 14 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 15/1/2562 บ้านสะโน หนองบัว 5 นายอ าเภอ 

86 15 สุรินทร์ สนม 8/1/2562 วัดสว่างหนองอยีอ หนองอียอ 1 นายอ าเภอ 

87 16 สุรินทร์ สังขะ 17/1/2562 โรงเรียนบ้านช าสมิง บ้านชบ 4 นายอ าเภอ 

88 17 สุรินทร์ ส าโรงทาบ 24/1/2562 วัดป่าสูงอุดม หนองอีเลิง กระออม 9 นายอ าเภอ 
 

                     ข้อมูลแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้ง ๒ ครั้ง จากส่งออกรายงานexcel กยผ. และผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด ณ วันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในเขตสุขภาพท่ี ๙ 
นครชัยบุรินทร์ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

โดยข้อมูลผลการด าเนินงาน ครั้งที่ ๑ คือ อ าเภอที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และคีย์ข้อมูลลงในระบบ
เรียบร้อยแล้ว (http://203.157.19.126/  ลิงค์โปรแกรม ส าหรับคีย์รายงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ กยผ. 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้) 

 

ที ่ จังหวัด 
อ าเภอทีไ่ด้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

และคีย์ข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว 
รวม 

1 ชัยภูมิ 

1.จัตุรัส 
2.ซับใหญ่ 
3.บ าเหน็จณรงค์ 
4.เมืองชัยภูมิ 
5.หนองบัวแดง 

5 อ าเภอ 

2 นครราชสีมา 

1.แก้งสนามนาง 
2.ครบุรี 
3.โนนไทย 
4.โนนสูง 
5.ปักธงชัย 
6.ชุมพวง 
7.ด่านขุนทด 
8.วังน้ าเขียว 
9.สีดา 
10.หนองบุญมาก 

10 อ าเภอ 



3 บุรีรัมย์ 

1.นาโพธิ์ 
2.ละหานทราย 
3.โนนดินแดง 
4.ล าปลายมาศ 

4 อ าเภอ 

4 สุรินทร์ 

1.จอมพระ 
2.โนนนารายณ์ 
3.พนมดงรัก 
4.เมืองสุรินทร์ 
5.ล าดวน 
6.ศรีณรงค์ 
7.สนม 
8.สังขะ 

8 อ าเภอ 

 

  ข้อมูลจาก http://203.157.19.126/ ดึงข้อมูล ณ วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

ผู้ประสานงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่ ๙ ดังนี้ 
จังหวัดนครราชสีมา          นางจิริสิดา ลิ้มมหาคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ  
                                   ๐๘๑-๘๗๘๑๔๖๔ 
จังหวัดชัยภูมิ                  นายประมวล เหล่่าสมบัติทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
                                   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                                   ๐๘๑-๘๗๗๕๗๙๖ 
จังหวัดบุรีรัมย์                 นางเปรมฤดี  มูลศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
                                   ๐๘๘-๓๗๑๑๗๑๖ 
จังหวัดสุรินทร์     นางทิพวิมล  ธนบุญสมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                                   กลุ่มงานควบคมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
                                   ๐๘๘-๕๙๕๘๑๙๓  
ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๙   นายธนพงศ์  กูละพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุข 
                                   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
                                   ๐๘๕-๗๗๘๑๕๓๓ 

http://203.157.19.126/%20ดึง

