
เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 12 นราธิวาส พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส 

1.  โรงพยาบาลศรีสาคร  
เลขที่ 108 หมู่ 2 ต ำบลซำกอ อ ำเภอศรีสำคร นรำธิวำส 96210 

073-561-145  
วัยรุ่น /สุขภำพจิต 

ยำฝัง  

2.  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครรินทร์ 
เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคำ อ ำเภอเมือง นรำธิวำส 96000 

073-510-999 ต่อ 5428 
  ฝำกครรภ์ 

ยำฝัง ห่วง 

3.  โรงพยาบาลสุไหงโกลก 
เลขที่ 1 ทรำยทอง5 ต ำบลสุไหงโก-ลก อ ำเภอสุไหงโก-ลก นรำธิวำส 
96120 

073-615-666 คลินิกวัยรุ่น ยำฝัง ห่วง 

4.  โรงพยาบาลสไหงปาดี 
เลขที่ 334 หมู่ 1 ถนนจำรุเสถียร ต ำบลปะลุรู อ ำเภอสุไหงปำดี 
นรำธิวำส 96140 

073-651-169 ต่อ  109 จิตเวช ยำฝัง  

พัทลุง 

5.  โรงพยาบาลพัทลุง 
เลขที่ 421 ถนนรำเมศวร์ ต ำบลคูหำสวรรค์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

074-609-500 ยำฝัง  

6. โรงพยาบาลกงหรา  
เลขที่ 164 หมู่1 ต ำบลคลองทรำยขำว อ ำเภอกงหรำ พัทลุง 93180 

074-687-076-7 
วำงแผนครอบครัว  

จันทร์ – ศุกร์ 13.00 - 16.30น. 
074 – 609-500 ต่อ 1232 

ยำฝัง  

7.  โรงพยาบาลเกาชัยสน 
เลขที่ 543 หมู่ 3 ต ำบลเขำชัยสน อ ำเภอเขำชัยสน พัทลุง 93130 

074-691-131 
วำงแผนครอบครัว 

พุธ 08.30-16.00 น. 
ยำฝัง  

8.  โรงพยาบาลควนขนุน  
เลขที่ 232 ม.9 ต ำบลควนขุน อ ำเภอควนขนุน พัทลุง 93110 

074-681-198, 074-782-071 ยำฝัง  

9.  โรงพยาบาลศรีพรรพต  
หมู่ 9 ต ำบลเขำย่ำ อ ำเภอศรีบรรพต พัทลุง 93190 

074-689-336, 074-689-106 
074-689-366 

ยำฝัง  

10.  โรงพยาบาลป่าบอ อ ำเภอป่ำบอน พัทลุง 074-625-100 ยำฝัง  

11.  โรงพยาบาลบางแก้ว 
เลขที่ 609  หมู่ 1 ต ำบลท่ำมะเด่ือ อ ำเภอบำงแก้ว พัทลุง 93140 

074-697-111 ยำฝัง  

12. โรงพยาบาลป่าพะยอม  
เลขที่ 29 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม อ ำเภอป่ำพยอม พัทลุง 93160 

074-624-163-4 ยำฝัง  ห่วง 
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13. โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 
เลขที่ 109 ม.9 ต.บ้ำนนำ อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง 

074-605-600 ยำฝัง  ห่วง 

สตูล 

14.  โรงพยาบาลสตูล 
เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษำ ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล สตูล 
91000 

074-723-500-9 ยำฝัง ห่วง 

15.  โรงพยาบาลควนกาหลง  
เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนประชำสงเครำะห์ ต ำบลควนกำหลง อ ำเภอควน
กำหลง สตูล 91130 

074-752-080-2 ต่อ 104 ยำฝัง  

16.  โรงพยาบาลท่าแพ  
เลขที่ 155 หมู่ 2 ต ำบลท่ำแพ อ ำเภอท่ำแพ  สตูล 91150 

074-787-442-3 ยำฝัง  

17.  โรงพยาบาลละงู 
เลขที่ 194 ต ำบล ก ำแพง อ ำเภอ ละงู สตูล 91110 

074-773-563-8 ยำฝัง  

18.  โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
เลขที่ 50 หมู่ 8 ต ำบลทุ่งหว้ำ อ ำเภอทุ่งหว้ำ สตูล 91120 

ในเวลำ 074-789-165-6  
นอกเวลำ 074-789-614 

ยำฝัง  

สงขลา 

19.  โรงพยาบาลสงขลา 
เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนประชำสงค์เครำะห์ ต ำบลควนกำหลง  
อ ำเภอควนกำหลง สตูล 91130 

074-752-080 ยำฝัง  

20.  โรงพยาบาลสทิงพระ  
เลขที่ 96 หมู่ 1 ถนนระโนต-สงขลำ ต ำบลจะทิ้งพระ อ ำเภอสทิงพระ 
สงขลำ 90190 

074-397-112 074-397-038 ยำฝัง  

21.  โรงพยาบาลจะนะ 
เลขที่35 หมู่ 2 ถนนรำษฎร์บ ำรุง ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอจะนะ สงขลำ 
90130 

074-207-070,  074-207-071 ยำฝัง  

22.  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
เลขที่ 20 ถนนนำทวี-ประกอบ ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอนำทวี สงขลำ
90160 

074-341-701-2 ยำฝัง  ห่วง 

23.  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 
ถนนสะบ้ำย้อย-ยะหำ ต ำบลสะบ้ำย้อย อ ำเภอสะบ้ำย้อย สงขลำ 90210 074-377-100 ยำฝัง  
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24.  โรงพยาบาลระโนด  
เลขที่5/1 หมู่ 5 ถ.ระโนด-หัวเขำแดง ต.ระโนด อ.ระโนด สงขลำ 90140 074-392-932-4 ยำฝัง  

25.  โรงพยาบาลรัตภูมิ  
เลขที่ 289 หมู่ 1 ถนนยนตรกำรก ำธร ก ำแพงเพชร อ ำเภอรัตภูมิ  
สงขลำ 90180 

074-430-390-9 ยำฝัง  

26.  โรงพยาบาลสะเดา  
เลขที่ 110 ถนนปำดังเบซำร์ อ ำเภอสะเดำ สงขลำ 90120 

074-411-288, 074-411-277 ยำฝัง  

27.  โรงพยาบาลควรเนียง  
เลขที่1 หมู่ 1 ถนนยนตรกำรก ำธร ต ำบลรัตภูมิ อ ำเภอควนเนียง  
สงขลำ 90220 

074-386-646-7 ยำฝัง  

28.  โรงพยาบาลสิงหนคร 
เลขที่ 80/1 หมู่ 5 ต ำบลสทิงหม้อ อ ำเภอสิงนคร สงขลำ 90280 

 074-330539 ยำฝัง  

29.  โรงพยาบาลหอยโข่ง 
เลขที่ 21 หมู่ 1 ต ำบลคลองหอยโข่ง อ ำเภอคลองหอยโข่ง  สงขลำ 
90230 

074-251-788 ยำฝัง  

30. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่ 15 ถนนกำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่  
สงขลำ 90110     

คลินิกนรีเวช 074-451-762 
วำงแผนครอบครัว 

074-451-764 
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 12.00 น. 
และ อังคำร 13.00 – 15.00 น. 

ยำฝัง ห่วง 

31. คลินิก เวชกรรม สวท หาดใหญ่ 
เลขที่ 8-12 รำษฎรอุทิศ ซอย9 ถนนรำชอุทิศ หำดใหญ่ สงขลำ 90110 

จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00น. 
เสำร ์09.00-17.00น. 

ยำฝัง ห่วง 

ตรัง 

32.  โรงพยาบาลตรัง 
เลขที่ 69 ถนนโคกขัน ต ำบลทับเที่ยง อ ำเภอเมือง ตรัง 92000  

075 – 201-500 ยำฝัง  

33.  โรงพยาบาลย่านตาขาว  
เลขที่ 293 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต ำบลย่ำนตำขำว อ ำเภอย่ำนตำ
ขำว ตรัง 92140 

075-281-448, 
075-240-932-3 

ยำฝัง  

http://www.tranghos.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=24:http-158-15-10-60-joomla-index-php&catid=82:2013-11-06-09-56-08&Itemid=435
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34.  โรงพยาบาลปะเหลียน  
เลขที่ 248/2 หมู่ 5 ถนนตรัง-สตูล ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอปะเหลียน ตรัง 
92120 

075-289-010, 
075-289-275 

ยำฝัง  

35.  โรงพยาบาลสิเกา 
เลขที่ 231/6 ถนนตรัง-สิเกำ ต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ ตรัง 92150 

075-291-017 ยำฝัง  

36.  โรงพยาบาลห้วยยอด  
เลขที่ 17 หมู่ 2 ถนนเทศำรัษฏำ ต ำบลเขำยำว อ ำเภอห้วยยอด ตรัง
92130 

075-271-049  
075-272-063 

ยำฝัง  

37.  โรงพยาบาลนาโยง  
เลขที่ 216 หมู่  2 ต ำบลนำโยงเหนือ อ ำเภอนำโยง ตรัง 92170 

075-299-099, 
075-242-405-6 

ยำฝัง  

38.  โรงพยาบาลรัษฎา 
เลขที่ 11 หมู่ 6 ถนนเทศำรัษฎำ ต ำบลควนเมำ อ ำเภอรัษฎำ ตรัง 
92160 

085-286-237 ยำฝัง  

ปัตตานี 

39. โรงพยาบาลปัตตานี  
เลขที่ 2 ถนนหนองจิก ต ำบลสะบำรัง อ ำเภอเมือง ปัตตำนี 94000 

073-323-411-5 ยำฝัง  

40.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 
เลขที่ 162 ต ำบลตะลุบัน อ ำเภอสำยบุรี ปัตตำนี 94110 

073-411-184 ยำฝัง  

ยะลา 
41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี12 
เลขที่ 95 ถนนเทศบำล1 ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมือง ยะลำ 95000 

073-212-862 
ต่อคลินิกวัยรุ่น 

ยำฝัง ห่วง 

 


