รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 203 แหง (ณ มีนาคม 2559)
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ จํานวน 71 แหง (ณ มีนาคม 2558)
- โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รพศ.ขอนแกน จ.ขอนแกน
3. ร.พ.ชนบท จ.ขอนแกน
5. ร.พ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
7. ร.พ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
9. ร.พ.สีชมพู จ.ขอนแกน
11. ร.พ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
13. รพศ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี
15. ร.พ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
17. ร.พ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
19. ร.พ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ

2. ร.พ.ชุมแพ จ.ขอนแกน
4. ร.พ.ซําสูง จ.ขอนแกน
6. ร.พ.พระยืน จ.ขอนแกน
8. ร.พ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
10. ร.พ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
12. ร.พ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
14. ร.พ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
16. ร.พ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
18. ร.พ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

ภาคเหนือ
20. ร.พ.เชียงแสน จ.เชียงราย
22. ร.พ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
24. ร.พ.ลําปาง จ.ลําปาง
26. ร.พ.หางฉัตร จ.ลําปาง
28. ร.พ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

21. ร.พ.แมออน จ.เชียงใหม
23. ร.พ.แมทะ จ.ลําปาง
25. ร.พ.เสริมงาม จ.ลําปาง
27. ร.พ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

ภาคกลาง และภาคตะวันออก
29. ร.พ.เลิศสิน
31. ร.พ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
33. ร.พ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
35. ร.พ.ระยอง จ.ระยอง
37. ร.พ.บางปะกอก 3

30. ร.พ.บางบอ จ.สุมทรปราการ
32. ร.พ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
34. สถาบันโรคทรวงอก
36. ร.พ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
38. ร.พ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล

ภาคใต
39. ร.พ.กระแสสินธุ จ.สงขลา
41. ร.พ.จะนะ จ.สงขลา
43. ร.พ.สะเดา จ.สงขลา

40. ร.พ.คลองหอยโขง จ.สงขลา
42. ร.พ.บางกล่ํา จ.สงขลา
44. ร.พ.สะบายอย จ.สงขลา
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45. ร.พ.สทิงพระ จ.สงขลา
47. ร.พ.ปากน้ําชุมพร จ.ชุมพร
49. ร.พ.เขาพนม จ.กระบี่
51. ร.พ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
53. ร.พ.จะแนะ จ.นราธิวาส
55. ร.พ.ระแงะ จ.นราธิวาส
57. ร.พ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี

46. ร.พ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จ.สงขลา
48. ร.พ.ปะทิว จ.ชุมพร
50. ร.พ.หวยยอด จ.ตรัง
52. ร.พ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี
54. ร.พ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
56. ร.พ.มายอ จ.ปตตานี
58. ร.พ.กรงปนัง จ.ยะลา

- โรงพยาบาลในสังกัดเครือขายโรงพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHOSNET)
59. ร.พ.จุฬาลงกรณ
61. ร.พ.พระมงกุฎเกลา
63. ร.พ.มหาวิทยาลัยบูรพา
65. ร.พ.รามาธิบดี
67. ร.พ.ศิริราช
69. ร.พ.สงขลานครินทร
71. สภาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

60. ร.พ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
62. ร.พ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
64. ร.พ.ราชวิถี
66. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
68. ร.พ.ศรีนครินทร ค.แพทยศาสตร ม.ขอนแกน
70. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ อ.องครักษ มศว.

..................................................................................................................................
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการเพิ่มเติม จํานวน 100 แหง (พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ 2559)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72. ร.พ.แวงนอย จ.ขอนแกน
74. ร.พ.เปอยนอย จ.ขอนแกน
76. ร.พ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
78. ร.พ.บานฝาง จ.ขอนแกน
80. ร.พ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแกน
82. ร.พ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
84. ร.พ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
86. ร.พ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
88. ร.พ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ
90. ร.พ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
92. ร.พ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
94. ร.พ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
96. ร.พ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

73. ร.พ.พล จ.ขอนแกน
75. ร.พ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
77. ร.พ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน
79. ร.พ.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ จ.ขอนแกน
81. ร.พ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ
83. ร.พ.บึงบูรณ จ.ศรีสะเกษ
85. ร.พ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
87. ร.พ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ
89. ร.พ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ
91. ร.พ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
93. ร.พ.เบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ
95. ร.พ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
97. ร.พ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
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98. ร.พ.คอวัง จ.ยโสธร
99. ร.พ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร
100. ร.พ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
101. ร.พ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
102. ร.พ.กุดชุม จ.ยโสธร
103. ร.พ.ยโสธร จ.ยโสธร
104. ร.พ.ทรายมูล จ.ยโสธร
105. ร.พ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
106. ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร 107. ร.พ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
108. ร.พ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
109. ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี
110. ร.พ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
111. ร.พ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
112. ร.พ.เหลาเสือโกก จ.อุบลราชธานี
113. ร.พ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
114. ร.พ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
115. ร.พ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
116. ร.พ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี
117. ร.พ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
118. ร.พ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
119. ร.พ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
120. ร.พ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
121. ร.พ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
122. ร.พ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
123. ร.พ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี
124. ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 125. ร.พ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี
126. ร.พ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
127. ร.พ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
128. ร.พ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
129. ร.พ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี
130. ร.พ.ปราสาท จ.สุรินทร
131. ร.พ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
132. ร.พ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร
ภาคเหนือ
133. ร.พ.นครพิงค จ.เชียงใหม
135. ร.พ.นาหมื่น จ.นาน
137. ร.พ.บอเกลือ จ.นาน
139. ร.พ.แมใจ จ.พะเยา
141. ร.พ.พะเยา จ.พะเยา
143. ร.พ.แพร จ.แพร
145. ร.พ.ลําพูน จ.ลําพูน
147. ร.พ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
149. ร.พ.งาว จ.ลําปาง
151. ร.พ.นาน จ.นาน
153. ร.พ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
155. ร.พ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

134. ร.พ.แมทา จ.ลําพูน
136. ร.พ.ทาวังผา จ.นาน
138. ร.พ.บานหลวง จ.นาน
140. ร.พ.ดอกคําใต จ.พะเยา
142. ร.พ.เชียงคํา จ.พะเยา
144. ร.พ.จุน จ.พะเยา
146. ร.พ.สบเมย จ.แมฮองสอน
148. ร.พ.ปง จ.พะเยา
150. ร.พ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
152. ร.พ.ลอง จ.แพร
154. ร.พ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
156. ร.พ.แมเมาะ จ.ลําปาง
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ภาคกลาง และภาคตะวันออก
157. ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ กทม.

158. ร.พ.หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กทม.

ภาคใต
159. ร.พ.ระโนด จ.สงขลา
161. ร.พ.ปากน้ําหลังสวน จ.ชุมพร
163. ร.พ.พังงา จ.พังงา
165. ร.พ.ควนโดน จ.สตูล
167. ร.พ.ทุงหวา จ.สตูล
169. ร.พ.มะนัง จ.สตูล
171. ร.พ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
173. ร.พ.ตากใบ จ.นราธิวาส
175. ร.พ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
177. ร.พ.แมลาน จ.ปตตานี
179. ร.พ.หนองจิก จ.ปตตานี
181. ร.พ.บันนังสตา จ.ยะลา

160. ร.พ.สงขลา จ.สงขลา
162. ร.พ.นาโยง จ.ตรัง
164. ร.พ.ระนอง จ.ระนอง
166. ร.พ.สตูล จ.สตูล
168. ร.พ.ควนกาหลง จ.สตูล
170. ร.พ.พัทลุง จ.พัทลุง
172. ร.พ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
174. ร.พ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
176. ร.พ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี
178. ร.พ.ปตตานี จ.ปตตานี
180. ร.พ.ไมแกน จ.ปตตานี
182. ร.พ.ยะลา จ.ยะลา

……………………………………………………………………………………………………..
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการเพิ่มเติม จํานวน 22 แหง (ณ มีนาคม 2559)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
183. ร.พ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

184. ร.พ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ภาคเหนือ
185. ร.พ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
187. ร.พ.เทิง จ.เชียงราย
189. ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
191. ร.พ.เวียงแกน จ.เชียงราย
193. ร.พ.วังเหนือ ลําปาง
195. ร.พ.เมืองปาน จ.ลําปาง
197. ร.พ.แมพริก จ.ลําปาง
199. ร.พ.เกาะคา จ.ลําปาง
201. ร.พ.รองกวาง จ.แพร
203. ร.พ.เชียงมวน จ.พะเยา

186. ร.พ.พาน จ.เชียงราย
188. ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย
190. ร.พ.แมจัน จ.เชียงราย
192. ร.พ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย
194. ร.พ.เถิน จ.ลําปาง
196. ร.พ.สบปราบ จ.ลําปาง
198. ร.พ.แจหม จ.ลําปาง
200. ร.พ.ปาซาง จ.ลําพูน
202. ร.พ.ศรีสังวาลย จ.แมฮองสอน
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