
เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 8 นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 

นครพนม 
1.  โรงพยาบาลศรีสงคราม 
เลขที่ 294 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต าบลศรีสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม นครพนม 48150  

042-599-230 ยาฝัง  

บึงกาฬ 

2.  โรงพยาบาลบึงกาฬ 
เลขที่ 255 หมู่ 1 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000  

042-491-161-3 
ยาฝัง 

 

3.  โรงพยาบาลพรเจริญ 
เลขที่ 1 หมู่ 8 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ บึงกาฬ 38180 

042-487-099-100 
ยาฝัง 

 

4.  โรงพยาบาลบึงโขงหลง 
เลขที่ 428 หมู่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขง
หลง บึงกาฬ 38220 

042-416-180 
ต่อ ห้องคลอด 

วางแผนครอบครัว 
จันทร์ อังคาร 08.00-12.00น. 

ยาฝัง 
2,800 

 

เลย 

5.  โรงพยาบาลผาขาว 
เลขที่ 155 หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว เลย 
42240 

042-818-101-2  
ต่อ กลุ่มงานส่งเสริม 

พฤหัสบดี 13.00-16.00  

ยาฝัง 
3 ปี 

2,500 
 

6.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (รพร.) 
เลขที่ 168 หมู่ 3 ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย เลย 42120 

042-891-276 
Call Center 081-263-2232 

ยาฝัง  

สกลนคร 

7.  โรงพยาบาลสกลนคร 
เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
สกลนคร  47000  
คลินิกสูติ-นรีเวช วางแผนครอบครัว ทุกวัน 08.00-12.00 น. 

042-711-615, 042-711-636, 
042-711-236, 042-716-565-

6, 042-715141-5 ต่อ 
2232,2323 

ยาฝัง  

8.  โรงพยาบาลกุดบาก  
เลขที่ 249 หมู่ 1 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก สกลนคร 47180 042-784-021 ยาฝัง  

9.  โรงพยาบาลพังโคน 
เลขที่ 188 หมู่ 9 ถนนนิตโย ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร  

042-771-222 ยาฝัง  

10.  โรงพยาบาลวาริชภูมิ 
เลขที่ 83 ถนนวาริช-กุดบาก ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ สกลนคร 
47150 

042-973-751 ยาฝัง  
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11.  โรงพยาบาลวานรนิวาส 
เลขที่ 1 หมู่ 9 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอวานรนิวาส 
สกลนคร 47120 

042-973-411 ยาฝัง  

12.  โรงพยาบาลค าตากล้า 
เลขที่ 80 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ต าบล ค าตากล้า 
อ าเภอค าตากล้า สกลนคร 47250 

042-796-046 ยาฝัง  

13.  โรงพยาบาลบ้านม่วง 
 หมู่ 2 ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง สกลนคร 

042-794-118  
วางแผนครอบครัว  

จันทร์ 08.30-16.00 น. 
ยาฝัง  

14.  โรงพยาบาลส่องดาว 
เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนส่องดาว-ค าบิด ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว 
จังหวัด สกลนคร 47190 

042-786-026 ยาฝัง  

15.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (รพร.) 
เลขที่ 291 หมู่ 11 ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 
47110 

042-721-111 ยาฝัง  

หนองคาย 

16. โรงพยาบาลหนองคาย  
เลขที่ 1158 หมู่ 3 ในเมือง อ าเภอเมือง หนองคาย 43000 

042-413-456-65 ยาฝัง  ห่วง 

17. โรงพยาบาลโพนพิสัย  
เลขที่ 77 หมู่ 3 ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย หนองคาย 43120 

042-471-204-5,044-471-667 ยาฝัง  

18.  โรงพยาบาลสังคม 
เลขที่ 72 หมู่ 3 ถนนทางหลวง 211 ต าบลผาต้ัง อ าเภอสังคม 
หนองคาย 43160 

042-441-029 ยาฝัง  

หนองบัวล าภู 
19.  โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 
เลขที่ 106 ถนนไสยราษฎร์บูรณะ ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง 
หนองบัวล าภู 39180 

042-353-443 ยาฝัง  

อุดรธานี 
20. โรงพยาบาลอุดรธานี  
เลขที่ 33 ถนนเพาะนิยม ต าบลหมากแข็ง อ าเภอเมือง อุดรธานี 41000 

042-245-555, 042-348-889 ยาฝัง  
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21. โรงพยาบาลกุมภวาปี  
เลขที่ 7 หมู่ 5 ถนนจิตรประสงค์ ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี  
อุดรธานี 41110 

042-332-146-7, 
042-331-236-8 

ยาฝัง  ห่วง 

22.  โรงพยาบาลโนนสะอาด 
เลขที่ 78 หมู่1โรงพยาบาลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด อุดรธานี 
41240 

042-392-732 ยาฝัง  

23. โรงพยาบาลหนองหาน  
เลขที่ 376 หมู่ 6 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน อุดรธานี 41130 

042-261-135-6  
042- 2613248 

ยาฝัง  

24.  โรงพยาบาลไชยวาน 
เลขที่139 หมู่ 9 ต าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน อุดรธานี 41290 

042-265-331 ยาฝัง  

25.  โรงพยาบาลบ้านผือ 
เลขที่ 134 หมู่ 2 ถนนพลับผือ ต าบลพลับผือ อุดรธานี 41160 042-281-026-8 ยาฝัง  

26. โรงพยาบาลหนองแสง  
บ้านค าหว้าทอง หมู่ 7 ต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง อุดรธานี 41340 

042-396-311 ยาฝัง  

27.  โรงพยาบาลพิบูลรักษ์ 
เลขที่ 269 หมู่ 11 ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130 042-258-111 ยาฝัง  

28.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านตุง (รพร.) 
เลขที่ 145 หมู่ 7 ถนนบริบาลด าริ ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง 
อุดรธานี 41190 

042-273-700 ยาฝัง  

 


