
เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  

มุกดาหาร 

1.  โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย 
เลขที่ 52 หมู่ 11 ถนนนิคมค ำสร้อย-หนองสูง ต ำบลนิคมค ำสร้อย  
อ ำเภอนิคมค ำสร้อย มุกดำหำร 49130 

042-681-324-5 ยำฝัง 
 

2.  โรงพยาบาลดอนตาล 
เลขที่ 52 หมู่ 1 ถนนสุขำภิบำล7 ต ำบลนิคมค ำสร้อย อ ำเภอนิคมค ำ
สร้อย มุกดำหำร 49130 

042-638-136 ยำฝัง 
 

3.  โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 
เลขที่ 45 หมู่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต ำบลหว้ำนใหญ่ อ ำเภอหว้ำน
ใหญ่ มุกดำหำร 49150 

042-699-238-9 ยำฝัง 
 

ยโสธร 

4.  โรงพยาบาลยโสธร  
เลขที่ 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต ำบลตำดทอง อ ำเภอเมือง ยโสธร35000 

045-722-486-7 ยำฝัง  

5.  โรงพยาบาลทรายมูล 
เลขที่ 100 ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอทรำยมูล ยโสธร 35170 

045-787-023, 045-787-046 ยำฝัง  

6.  โรงพยาบาลกุดชุม 
เลขที่ 6 หมู่ 14 ถนนกุดชุม-เลิงนกทำ ต ำบลกุดชุม อ ำเภอกุดชุม ยโสธร 
35140 

045-789-090 ยำฝัง  

7.  โรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว 
เลขที่ 784 หมู่ 2 ถนนลุมพุก-มหำ ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
ยโสธร 35110 

045-791-133 ยำฝัง  

8.  โรงพยาบาลป่าต้ิว 
เลขที่ 294 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ต ำบลโพธิ์ไทร อ ำเภอป่ำต้ิว ยโสธร 
35150 

045-795-015 ยำฝัง  

9.  โรงพยาบาลค้อวัง 
เลขที่ 2 หมู่ 11 ถนนค้อวัง-พลไว ต ำบลค้อวัง อ ำเภอค้อวัง ยโสธร
35160 

045-797-161 ยำฝัง ห่วง 

10.  โรงพยาบาลไทยเจริญ 
เลขที่ 168 หมู่ 1 ต ำบลไทยเจริญ อ ำเภอไทยเจริญ ยโสธร 35120 

045-718-097-8 ยำฝัง  

ศรีสะเกษ 
11.  โรงพยาบาลยางชุมน้อย 
เลขที่ 303 หมู่ 7 ต ำบลยำงชุมน้อย อ ำเภอยำงชุมน้อยศรีสะเกษ 33190 

045-687-262-3 ยำฝัง  
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12.  โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
เลขที่446 หมู่5 ถนนด ำรงค์สถิต ต ำบลน้ ำอ้อม อ ำเภอกันทรลักษ์  
ศรีสะเกษ  

045-635-759 ยำฝัง  

13.  โรงพยาบาลขุขันธ์ 
เลขที่109 หมู่ 6 ต ำบลหนองฉลอง อ ำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 

045-812-290-4 ยำฝัง ห่วง 

14.  โรงพยาบาลขุนหาญ 
เลขที่ 6 ถนนขุนหำญ-ศรีสะเกษ ต ำบลสิ อ ำเภอขุนหำญ ศรีสะเกษ
33150 

045-681-107 ยำฝัง ห่วง 

15. โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  
เลขที่ 83 หมู่ 7 ต ำบลก ำแพง อ ำเภออุทมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 

045-692-020 ยำฝัง  

16.  โรงพยาบาลบึงบูรพ์ 
ทำงหลวงชนบท ศก. 4018 ต ำบลบึงบูรพ์ อ ำเภอบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 
33220 

045-689-043 ยำฝัง ห่วง 

17.  โรงพยาบาลห้วยทับทัน 
เลขที่ 66 หมู่ 6 ต ำบลห้วยทับทัน อ ำเภอห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 

045-699-045 ยำฝัง  

18.  โรงพยาบาลศรีรัตนะ  
เลขที่ 182 หมู่ 15 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ต ำบลศรีแก้ว อ ำเภอศรี
รัตนะ ศรีสะเกษ 33240 

045-677-611 ยำฝัง  

19.  โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง 
เลขที่ 62 หมู่ 5 ต ำบลน้ ำเกลี้ยง อ ำเภอศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 

045-677-140, 045-612-077 ยำฝัง  

20.  โรงพยาบาลพยุห์ 
เลขที่ 62 หมู่ 8 ต ำบลพยุห์ อ ำเภอพยุห์ ศรีสะเกษ 33230 

045-813-624 ยำฝัง  

21.  โรงพยาบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ 
เลขที่ 58 ถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2076 ต ำบลเสียว  
อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 

088-590-4132 
วำงแผนครอบครัว  

อังคำร 08.30 – 12.00 น. 
ยำฝัง  

อุบลราชธานี 
22. คลินิก สวท เวชกรรม อุบลราชธานี 
เลขที่ 154-56 ถนนศรีณรงค์  อ ำเภอเมือง อุบลรำชธำนี 34000 

045-243-380 
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 

เสำร-์อำทิตย์ 09.00 – 22.00น. 
ยำฝัง  
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23. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง อุบลรำชธำนี 
34000 

045-244-973 ยำฝัง  

24.  โรงพยาบาลเขมราฐ 
เลขที่ 319 ต ำบลเขมรำฐ อ ำเภอเขมรำฐ อุบลรำชธำนี 34170 

045-491-182 ยำฝัง  

25.  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
เลขที่ 20/6 ถนนเทศบำล2 อ ำเภอพิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำนี 34110 045-204-590, 045-204-591 ยำฝัง  

26. โรงพยาบาลวารินช าราบ  
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ต ำบลค ำน้ ำแซบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ 
อุบลรำชธำนี 34190 

045-267-259 ยำฝัง  ห่วง 

27.  โรงพยาบาลสามเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
เลขที่ 299 หมู่ที่ 19 ต ำบล เมืองเดช อ ำเภอ เดชอุดม อุบลรำชธำนี 
34160 

045-361-133 ยำฝัง  ห่วง 

28.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 10 
เลขที่ 45 ถ.สถลมำร์ค หมู่ 4 บ้ำนบัว ต ำบลธำตุ อ ำเภอวำรินช ำรำบ 
อุบลรำชธำนี 34190 

045-288-586-8  ยำฝัง  

อ านาจเจริญ 

29. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
เลขที่ 291 หมู่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมือง อ ำนำจเจริญ 
37000 

045-511-940 ยำฝัง ห่วง 

30.  โรงพยาบาลชานุมาน 
เลขที่ 4 หมู่ 8 ต ำบลชำนุมำน อ ำเภอชำนุมำน อ ำนำจเจริญ 37210  045-466-303 ยำฝัง  

31.  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
เลขที่120 หมู่ 8 ต ำบลนำหว้ำ ปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ 37110 045-465-232 045-465-209 ยำฝัง ห่วง 

32.  โรงพยาบาลหัวตะพาน 
เลขที่ 176 หมู่ 7 ถนนประชำรำษฎร์ ต ำบลรัตนวำรี อ ำเภอหัวตะพำน
อ ำนำจเจริญ 37240 

045-469-003 , 045-469-123 ยำฝัง  
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