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รายนามสถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิารคมุก าเนิดกึง่ถาวร  

ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 

 

 

 

จดัท าโดย มลูนธิแิพธทเูฮลท์ 

ภายใตโ้ครงการ สายปรกึษาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 1663 และเครอืขา่ยสง่ต่อใหบ้รกิารทีป่ลอดภยั 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกนัการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น โดย สปสช. จบัมอื กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
เดนิหน้าลดอตัราการตัง้ครรภแ์ละทอ้งไมพ่รอ้มในวยัรุ่น โดยจะใหบ้รกิารยาฝังคมุก าเนิดและห่วงอนามยัในวยัรุ่น 
อายุต ่ากวา่ 20 ปี ที ่ตอ้งการคมุก าเนิด หลงัคลอด ภาวะหลงัแทง้ โดยใชไ้ดใ้นทุกสทิธสิขุภาพ ฟร ีไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

เริม่ใหบ้รกิารพรอ้มกนัทัว่ประเทศตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2557  
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(30 บาทรกัษาทุกโรค) สทิธปิระกนัสงัคม หรอื สวสัดกิารรกัษาพยาบาล

ขา้ราชการ 
 

โดยเขา้รบับรกิารไดท้ีโ่รงพยาบาลภาครฐั และเอกชนทีอ่ยู่ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ทีม่บีรกิารดงักล่าว   

การใชว้ธิคีมุก าเนิดดว้ย ห่วงอนามยัและยาฝังคมุก าเนิด นัน้มรีะยะเวลาการคมุก าเนิดไดน้าน 3 ปี และ 5ปี  

และจะเป็นชอ่งทางหนึ่งในการชว่ยลดปัญหาแมว่ยัรุน่และป้องกนัการตัง้ครรภซ์ ้าในครัง้ที ่2 ได ้

 

ขอบคณุแหล่งข้อมูลจาก  
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รายนามสถานพยาบาลท่ีให้บริการคุมก าเนิดก่ึงถาวร 

 

หน้า 

เขตสขุภาพท่ี 1 เชยีงราย เชยีงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพนู ล าปาง   4-10       

เขตสขุภาพท่ี 2 เพชรบรูณ์ ตาก สุโขทยั อุตรดติถ์ พษิณุโลก                10-13   

เขตสขุภาพท่ี 3 ก าแพงเพชร ชยันาท พจิติร นครสวรรค ์อุทยัธานี                13-17    

เขตสขุภาพท่ี 4 นครนายก นนทบรุ ีปทุมธานี อยธุยา ลพบุร ีสงิหบุ์ร ีอ่างทอง สระบุร ี             18-22       

เขตสขุภาพท่ี 5  

กาญจนบุร ีนครปฐม ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบุร ีราชบุร ีสมุทรสาคร สมทุรสงคราม สุพรรณบุร ี          22-28  

เขตสขุภาพท่ี 6 จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด ปราจนีบุร ีระยอง สระแกว้ สมุทรปราการ             28-34   

เขตสขุภาพท่ี 7 กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ยเอด็      34-39  

เขตสขุภาพท่ี 8 นครพนม บงึกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภ ูอุดรธานี   39-43   

เขตสขุภาพท่ี 9 นครราชสมีา บุรรีมัย ์ชยัภมู ิสุรนิทร ์       43-51 

เขตสขุภาพท่ี 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรสีะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจรญิ     51-56  

เขตสขุภาพท่ี 11 กระบี ่ชุมพร นครศรธีรรมราช สรุาษฎรธ์านี พงังา ระนอง ภเูกต็    56-61 

เขตสขุภาพท่ี 12 นราธวิาส พทัลุง สตลู สงขลา ตรงั ปัตตานี ยะลา     61-67  

เขตสขุภาพท่ี 13 กรุงเทพมหานคร         67-70 
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       สถานบริการแยกตามเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 1 เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพนู ล าปาง 

เชียงราย 

1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต าบลเวียง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย 57000 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : จฬุาตรีกลู /พรรณา  

Hot line 0 5375 6537 
0 5371 1300 ต่อ 1722 

คลนิิกวยัรุ่น /สตูนิรเีวชกรรม 

ยาฝัง 
 

หว่ง 
 

2. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 
ที่อยู ่200 หมู ่1 ต าบลแมส่ลองใน อ าเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดั
เชยีงราย 57110  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ปิยะวรรณ/ มะลิวลัย์ 

0 5391 7678 
ANC / สขุภาพจติ 

ยาฝัง 
2,800 

 

3. คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย 
เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธนิ ต าบลเวียง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย 57000  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : รจุจิระภา  

0 5371 3090 ,09 8250 0288 
จนัทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. 

เสาร์ 9.00-12.00 น. 

ยาฝัง 
3,000 

หว่ง 
700 

4. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า  
เลขที่ 131 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 57170 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พิกลุทอง /ขนิษฐา  

0 5378 1342  
กลุม่การพยาบาล 

ยาฝัง หว่ง 

5. โรงพยาบาลเวียงแก่น  
เลขที่ 151 หมู ่6 ต าบลมว่งยาย อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
57310 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : สุกลัยา/ร าไพณี  

053 603140ต่อ279   
ต่อ คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง หว่ง 

6. โรงพยาบาลพญาเมง็ราย 
เลขที่ 156 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย 57290 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : อมุารินทร ์วิลยั  

0819801334  
053-799033ต่อ120 
ต่อ คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง หว่ง 

7. โรงพยาบาลพาน 
เลขที่ 516 หมู ่1 ต าบลมว่งค า อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 57120 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : สายใจ  
 

0 5372 1345 ต่อ 155 ANC 
ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 

8. โรงพยาบาลแม่สาย  0 5373 1300-1   หว่ง 
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เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

เลขที่ 101 หมู ่10 ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 
57130  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : นางวิภาดา 

0 5364 2510 
เวชปฏิบตัคิรอบครวัและ

ชุมชน 

350 

9. โรงพยาบาลป่าแดด 
เลขที่ 195 ถนนพาน-ร่องแมต ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด  
จงัหวดัเชยีงราย 57190 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : สุพิชญา 

0 5365 4479 ต่อ 237  
สขุภาพจติและยาเสพตดิ 

ยาฝัง 
2,500 

 

10. โรงพยาบาลแม่จนั 
เลขที่ 274 หมู ่5 ต าบลแมจ่นั อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 57110 

0 5377 1300  
 0 5377 1056 

 
ยาฝัง 

 
 

11. โรงพยาบาลเทิง 
เลขที่ 146 หมู ่20 ถนนพศิาล ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จงัหวดั
เชยีงราย 57160 

คลนิิกวยัรุ่น  
083-3218866  

053-795259 ต่อ 279               
งานวางแผนครอบครวั ต่อ120 

ยาฝัง 
 

 

12. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
เลขที ่54 หมู ่15 ต.ทุ่งกอ่ อ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย 57200 

คลนิิกวยัรุ่นรพ.เวยีงเชียงรุง้
053-953137-8ต่อ129และ 
ทางเพจ เพื่อนใจวยัรุ่นเวียง

เชยีงรุง้ 

รบัให้
ค าปรกึษา-สง่

ต่อ  

เชียงใหม่ 

13. คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ 
เลขที่ 200/3 ถนนบ ารุงราษฎร์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50000 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พชัราภรณ์/รจิุรา/เนติมา  

0 5324 9406 
จนัทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. 

เสาร์ 9.00-16.00 น. 

ยาฝัง 
2,500 

 

14. โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานุกลูเฉลิมพระเกียรติ ๖พรรษา 
เลขที่ 11 หมู ่9 ต าบลช่างเคิง่ อ าเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 50270 

0 5348 5371-6 ยาฝัง  

15. โรงพยาบาลพร้าว 
เลขที่ 181 หมู ่4 ต าบลเวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่ 50190 

0 5347 5271 ยาฝัง  

16. โรงพยาบาลสนัก าแพง 
เลขที่ 129 หมู ่1 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
50130 

0 5344 6635-7 ยาฝัง หว่ง 

17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 1 
0 5387 6856 ต่อ 112  
คลนิิกใหก้ารปรกึษา  

ยาฝัง  
3,300 

หว่ง 
1,200 
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เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

เลขที่ 61/134 ซอย11 ถนนเวยีงพิงค ์ต าบลชา้งคลาน  
อ าเภอเมอืง เทศบาลนคร จงัหวดัเชียงใหม ่50100  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พรรณนฤมิตร / ดรณีุ  

0 5324 6856 ต่อ 662 
คลนิิกวยัรุ่น  

18. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เลขที่ 110 ถนนสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 50200 

0 5393 0300 ยาฝัง  

19. โรงพยาบาลนครพิงก์ 
เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนโชตนา ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดั
เชยีงใหม่ 50180 

0 5399 9200 
วางแผนครอบครวั 

องัคาร 13.00 – 16.00 น. 
ยาฝัง  

20. โรงพยาบาลดอยสะเกด็ 
เลขที่ 2 หมู ่8 ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ่
50220 

0 5349 5166 ยาฝัง  

21. โรงพยาบาลฝาง 
เลขที่ 30 หมู ่4 ถนนโชตนา ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่
50110  

แผนกสตู ิ– นารีเวชกรรม 
0 5345 1144 ต่อ 733  

24 ชัว่โมง 
ยาฝัง  

22. โรงพยาบาลสนัป่าตอง 
เลขที่ 149 หมู ่9 ถนนเชยีงใหม-่ฮอด ต าบลยุหว่า อ าเภอสนัป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่50120 

0 5331 1404  
ต่อ วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

23. โรงพยาบาลแม่ออน 
เลขที่ 75 หมู ่1 ต าบลบา้นสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่
50130 

0 5388 0745-6 
เวชศาสตร์ครอบครวั 

ยาฝัง  

24. โรงพยาบาลแม่อาย 
เลขที่191 หมู่ 8 ต าบลมะลกิา อ าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม ่50280 

05345 9036 ยาฝัง  

25. โรงพยาบาลไชยปราการ 
 ต าบลศรดีงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม ่50320 

0 5387 0444 ยาฝัง  

26. โรงพยาบาลสนัทราย 
ถนนแมร่มิ-สนัทราย ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  
จงัหวดัเชยีงใหม ่50290 

0 5392 1199 ยาฝัง  
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ถาวร 
ค่าบริการ 

27. โรงพยาบาลสะเมิง 
เลขที่ 191 หมู ่10 ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
50250 

         0 5348 7124-5 ยาฝัง  

น่าน 

28. โรงพยาบาลนาน้อย   
เลขที่ 110 หมู ่6 ถนนเจา้ฟ้า ต าบลศรษีะเกษ อ าเภอนาน้อย  
จงัหวดัน่าน 55150  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้: มะลิวลัย์ พวงจิตร  

0 5478 9089 / 
09 7920 4507  
คลนิิกวยัรุ่น  

ยาฝัง หว่ง 

29. โรงพยาบาลสองแคว  
เลขที่ 99 หมู ่2 ถนนท่าวงัผา-เชยีงค า ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสอง
แคว จงัหวดัน่าน 55160  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : สาวิตรี 

0 5477 7085   
เวชปฏิบตั ิ

ยาฝัง 
2,800 

 

30. โรงพยาบาลท่าวงัผา   
เลขที่ 84 หมู ่1 ถนนน่าน-ทุ่งชา้ง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 55140 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้: นงนุช  

0 5475 5016 ต่อ 125  
คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง 
1,900 

 

31. โรงพยาบาลน่าน  
เลขที่ 1 ถนนวรวชิยั ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน
55000  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : บุณิกา 

0 5471 9000 / 
          0 5477 1620 

ยาฝัง  

32. โรงพยาบาลเวียงสา 
เลขที่ 131 ต าบลกลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 55110 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : สมจิตร 

0 5475 2012  
ยาฝัง 
3,000 

 

33. โรงพยาบาลนาหมื่น  
เลขที่ 25 หมู ่14 ถนนเจา้ฟ้า ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวดั
น่าน 55180  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : เสาวลกัษณ์  

0 5478 7013 ต่อ 120 
คลนิิกวยัรุ่น 08 1796 0336 

ยาฝัง 
2,500 

 

34. โรงพยาบาลแม่จริม 
เลขที่ 218 หมู ่4 ถนนน่าน-แมจ่รมิ ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จรมิ  
จงัหวดัน่าน 55170  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : บุษบา 

0 5476 9036 / 
09 1858 7475 

เวชปฏิบตัคิรอบครวั 
ยาฝัง  

35. โรงพยาบาลบ้านหลวง  0 5476 1060 ยาฝัง  
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เลขที่ 191 หมู ่2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จงัหวดัน่าน 
55190 
36. โรงพยาบาลทุ่งช้าง  

เลขที่ 1 หมู ่2 ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 55130 
0 5479 5100   ยาฝัง  

37. โรงพยาบาลสนัติสุข 

เลขที ่205 หมู่ 4 ต าบลดูพ่งษ์ อ าเภอสนัตสิขุ จงัหวดัน่าน 55210 

 
0 5476 7045 

 
 

ยาฝัง  

38. โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
เลขที่ 188 หมู ่1 ถนนปัว-บ่อเกลอื ต าบลบ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื 
จงัหวดัน่าน 55220 

          0 5477 8066 ยาฝัง  

39. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช.ปัว 
เลขที่ 70 หมู ่6 บา้นสวนดอก ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
55120 

0 5479 1104  
0 5475 6407 

ยาฝัง  

พะเยา 

40. โรงพยาบาลปง  
เลขที่ 395 หมู ่9 ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 56140 0 5449 7255 ต่อ 204 ยาฝัง  

41. โรงพยาบาลพะเยา 
ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 56000 

0 5440 9300 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

42. โรงพยาบาลเชียงค า 
เลขที่ 244 หมูท่ี่ 4 ถนนสทิธปิระชาราษฎร์ ต าบลหย่วน อ าเภอเชยีง
ค า จงัหวดัพะเยา 56110 

0 5440 9000 ยาฝัง  

43. โรงพยาบาล ชมุชนจนุ 
เลขที่ 7 หมู ่7 ถนนจนุ-ปง ต าบลหว้ยขา้วก ่า อ าเภอจนุ จงัหวดั
พะเยา 56150 

0 5440 9200 ยาฝัง  

แพร่ 

44. โรงพยาบาลแพร่ 
เลขที่ 144 ถนนช่อแฮ ต าบลในเวียง อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 54000 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พิชชานันท์ 

0 5453 3500 ต่อ 2811 
คลนิิกนรเีวช 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 
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45. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเด่นชยั 
เลขที่ 545 หมู ่9 ถนนยนัตรกจิโกศล ต าบลเดน่ชยั อ าเภอเดน่ชยั  
จงัหวดัแพร่ 54110   

0 5461 3134 ต่อ 168  ยาฝัง  

46. โรงพยาบาลลอง 
เลขที่ 156 หมู ่6 ถนนจรูญลองรตัน์ ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดั
แพร่ 54140 

0 5458 1661ต่อ 1095  
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

47. โรงพยาบาลร้องกวาง 
เลขที่ 323 หมู ่6 ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 54140 

0 5459 7298 , 0 5459 7115 
ต่อ 124 หอ้งกลุม่การพยาบาล 

ยาฝัง  

แม่ฮ่องสอน 

48. โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์  
เลขที่ 101 ถนนสงิหนาทบ ารุง ต าบลจองค า อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58000  

0 5361 4514 ยาฝัง  

49. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  
เลขที่ 79 ม.9 ต าบลแมล่าน้อย อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน 
58120 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ดรณีุ  

0 5368 9062 ต่อ 156 
เวชปฎิบตัคิรอบครวั 

ยาฝัง 
2,850 

 

50. โรงพยาบาลปางมะผา้ 
เลขที่ 240 หมู่1 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน  
58150 

0 5361 7154 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

51. โรงพยาบาลแม่สะเรียง 
เลขที่ 74 ถนนเวยีงใหม่ ต าบลแมส่ะเรยีง อ าเภอแมส่ะเรยีง  
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58110 

0 5362 1027 
ต่อ วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

52. โรงพยาบาลปาย  
เลขที่111 หมูท่ี่ 1 ต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
58130 

0 5369 9211 / 0 5369 9331 ยาฝัง  

ล าปาง 

53. คลินิก สวท เวชกรรม ล าปาง  
เลขที่ 152 /53-54 ถนนล าปาง-แมท่ะ ต าบลพระบาท  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 52000  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : อรพินธุ์ 

 0 5420 9577 
จนัทร์ – ศุกร์ 10.00-18.00 น. 

เสาร์  9.00 – 12.00 น.  

ยาฝัง 
2,500 
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54. โรงพยาบาลแม่ทะ 
เลขที่ 289 หมู ่2 ถนนล าปาง-เดน่ชยั ต าบลแมท่ะ อ าเภอแมท่ะ
จงัหวดัล าปาง 52150  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ทองพรรณ / เสาวนีย์  

0 5428 9184 
กลุม่งานเวชศาสตร์ครอบครวั 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 

55. โรงพยาบาลเมืองปาน 
เลขที่ 374 หมู ่4 ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง
52240 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ธนาพร  

0 5427 6346 ต่อ 180,172 
ศูนยบ์รกิารที่เป็นมติรกบั

วยัรุ่น 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 
800 

56. โรงพยาบาลล าปาง  
เลขที่ 280 ถนนพหลโยธนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 52000 

0 5422 3910 / 
 0 5422 3621 

ยาฝัง 
2,500 

 

57. โรงพยาบาลสบปราบ  
เลขที่ 333 หมู ่2 ถนนสมยันิลด าร ิต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ 
จงัหวดัล าปาง 52170  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : มณัฑนา  

0 5429 6085,0 5429 6252 
09 9241 6466 

เวชศาสตร์ครอบครวั 

ยาฝัง 
3,000 

หว่ง 

58. โรงพยาบาลงาว 
เลขที่ 230 หมู ่4 ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 52110 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : อรพิน เครือเป็งกลุ 

0 5426 1253 / 
 08 1716 3015 
คลนิิกเพื่อนใจวยัรุ่น 

ยาฝัง  

59. โรงพยาบาลแม่เมาะ 
เลขที่ 392 หมู่ 11 ต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 
52220 

0 5426 6104 ต่อ 112  
คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง 
2,500 

 

60. โรงพยาบาลเกาะคา 
เลขที่ 381 หมู ่3 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง 52130 0 5428 1393 ยาฝัง  

61. โรงพยาบาลเสริมงาม 
เลขที่ 199 หมู ่1 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล าปาง 52210 0 5428 6117-8 ยาฝัง  

62. โรงพยาบาลแจ้ห่ม 
เลขที่ 195 หมู่3 ถนนล าปาง - แจห้ม่ ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจห้ม่ 
จงัหวดัล าปาง 52120 

0 5427 1005 
กลุม่งานเวช 

0 5426 9231 ต่อ 401 
ยาฝัง  

63. โรงพยาบาลเถิน 
เลขที่ 96/5 หมู ่7 ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล าปาง 52160 0 5429 2016-7 ยาฝัง  
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64. โรงพยาบาลแม่พริก 
เลขที่ 29 หมู ่5 ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล าปาง 
52180 

0 5429 9324-5 /  
0 5429 9703 

ยาฝัง  

ล าพนู 

65. โรงพยาบาลล าพนู 
เลขที่ 177 ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน  51000 0 5356 9100 

ยาฝัง 
2,500 

 

66. โรงพยาบาลลี้ 
111 หมู ่7 ถนนพหลโยธนิ ต าบลลี ้อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพูน 51110 
 
 

           0 5359 6513 ยาฝัง  

เขต 2 เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทยั อตุรดิตถ ์พิษณุโลก 

 
 
 

เพชรบูรณ์ 

67. โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  
เลขที่ 227 หมู ่1 สระบุร-ีหลม่สกั ต าบลสระประดู ่วเิชียรบุรี 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67130  

0 5692 8169-70  
0 5692 8167 

ยาฝัง  

68. โรงพยาบาลศรีเทพ  
เลขที่ 70 หมู ่12 ถนนศรเีทพ-หนองมะคา่ ต าบลสระกรวด  
อ าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67170 

0 5675 5208 ยาฝัง  

69. โรงพยาบาลเขาค้อ 
เลขที่ 75 หมู ่1 ต าบลเขาคอ้ อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67270 

0 5672 8075 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง หว่ง 

70. โรงพยาบาลบึงสามพนั 
เลขที่ 333 ถนนสระบุร-ีหลม่สกั ต าบลซบัสมอทอด  
อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67160 

0 5673 1284-5 ยาฝัง  

71. โรงพยาบาลน ้าหนาว 
เลขที่ 333 หมู ่5 ต าบลน ้าหนาว อ าเภอน ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
67260 

0 5677 9033 ยาฝัง  

72. โรงพยาบาลหล่มสกั  
เลขที่15 ถนนสามคัคชียั อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67110 

กลุม่งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั
และชุมชน  

0 5670 4118 
ยาฝัง  

73. โรงพยาบาลวงัโป่ง 
เลขที่ 630 หมู ่1 ถนนวงัหนิ-ชายแดน ต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67240 

0 5675 8224-6 ยาฝัง  
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พิษณุโลก 

74. โรงพยาบาลพทุธชินราช  
เลขที่ 90 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัพษิณุโลก 65000 

0 5527 0300 ยาฝัง  

75.  โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
เลขที่ 100 หมู ่11 ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม  
จงัหวดัพษิณุโลก 65110 

0 5539 1061-2 ยาฝัง  

76.  โรงพยาบาลพรหมพิราม 
เลขที่ 479 หมู ่1 ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม  
จงัหวดัพษิณุโลก 65150 

0 5536 9034 ยาฝัง  

77. โรงพยาบาลวดัโบสถ ์ 
เลขที่ 135 หมู ่1 ต าบลวดัโบสถ์ อ าเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพษิณุโลก 
65160 

0 5536 1079 ยาฝัง  

78. โรงพยาบาลวงัทอง 
เลขที่ 491 หมู ่5 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 
65130 

0 5531 1017 ยาฝัง หว่ง 

79.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร 
เลขที่ 99 หมู ่9 ถนนพษิณุโลก-นครสวรรค ์ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

0 5596 5666 / 0 5596 5777 
สตู-ินรเีวช วางแผนครอบครวั 
จนัทร์-ศุกร์ 08.00-12.00  
และ 13.00 – 16.00 น. 

ยาฝัง  

80. โรงพยาบาลเนินมะปราง 
เลขที่ 364 หมู ่2 ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง  
จงัหวดัพษิณุโลก 65190 

0 5539 9055 ยาฝัง  

81. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
เลขที่ 111 หมู ่7 ถนนอุดรด ารหิ์ ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 
จงัหวดัพษิณุโลก 65120 

0 5538 9060 ต่อ 0 ยาฝัง  

82. โรงพยาบาล ชาติตระการ 
เลขที่ 112 หมู ่5 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพิษณุโลก 
65170 

0 5538 1020 ยาฝัง  

ตาก 

83. โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
เลขที่ 295 ถนนพหลโยธนิ ต าบลระแหง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัตาก 63000 

0 5551 4650 
Oscc ศูนยพ์ึ่งได ้

ยาฝัง 
2,600 

หว่ง 
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คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : เอมอร เพช็รสงัหาร 

84. โรงพยาบาลแม่สอด  
เลขที่ 175/16 ถนนศรพีานิช ต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด จงัหวดั
ตาก 63110  
บุคคลท่ีติดต่อได้ : ขนิษฐา ข าศิริ 
 
 
 
 

0 5553 1229 ต่อ 1132 
คลนิิกสตูนิรเีวช 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 
900 

85. โรงพยาบาลแม่ระมาด 
เลขที่ 251 หมู ่4 ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแมร่ะมาด  
จงัหวดัตาก 63140 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : เกียรติสุดา /มะลิวลัย์ โป่งดอยหลวง 

0 5558 1229 /  
09 1814 4017 

Oscc /สขุภาพจติ 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 

86. โรงพยาบาลสามเงา 
เลขที่ 374 หมู ่4 ถนนเขือ่นภูมพิล ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก 63130 

0 5554 9257 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

87. โรงพยาบาลอุ้มผาง       
เลขที่ 159 ถนนสขุมุวฒันะ ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง  
จงัหวดัตาก 63170  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : นางวาสนา เวียงดาว           

0 5556 1270  
การพยาบาลผูป่้วยนอก  

ยาฝัง 
2,623 

 

88. โรงพยาบาลท่าสองยาง           
เลขที่ 357 หมู ่1 ต าบลแมต่า้น อ าเภอท่าสองยาง  จงัหวดัตาก 
63150 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : วิกานดา สาตรา 

0 5558 9256 ยาฝัง หว่ง 

89. โรงพยาบาลพบพระ  
เลขที่ 245 หมู ่2 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก 63160 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ทณัฑิกา ตาวงค์ 

0 5556 9211 ต่อ 130 
เวชศาสตร์ครอบครวั 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 

สุโขทยั 
90. โรงพยาบาลสุโขทยั  

0 5561 1782 ยาฝัง  



อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

14 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

เลขที่ 2/1 หมู่2 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสโุขทยั จงัหวดัสโุขทยั 
64000 
91. โรงพยาบาลกงไกรลาศ  
เลขที่ 148 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั 0 5562 5248 ยาฝัง  

92. โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั  
เลขที่ 1 หมู ่8 อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสโุขทยั 64120 

0 5568 2030 / 
 0 5568 2043 

ยาฝัง  

93. โรงพยาบาลศรีสชันาลยั  
เลขที่ 210 หมู ่3 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรสีชันาลยั  
จงัหวดัสโุขทยั 64130 

0 5567 1484 ยาฝัง  

94.  โรงพยาบาลคีรีมาศ 
เลขที่ 61 หมู ่7 ต าบลโตนด อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั 64160 0  5569 5145 ยาฝัง  

95.  โรงพยาบาลสวรรคโลก 
เลขที่ 54 หมู ่4 ต าบลในเมอืง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 
64110 

0 5564 1592 ยาฝัง  

อตุรดิตถ์ 

96.  โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ 
เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดนิทร์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัอุตรดติถ์ 53000  

0 5583 2601-6 ยาฝัง  

97. โรงพยาบาลบ้านโคก 
เลขที่ 232 หมู ่3 ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอุตรดติถ ์
53180 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : คณุหน่ึงฤทยั 

0 5548 6126 ยาฝัง  

เขต 3 ก าแพงเพชร ชยันาท พิจิตร นครสวรรค ์อทุยัธานี 

ก าแพงเพชร 

98. โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
เลขที่ 382 ถนนด าเนิน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62000  

0 5571 4223-5 ยาฝัง หว่ง 

99.  โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี 
เลขที่ 340 หมู ่2 ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลกัษบุร ี 
จงัหวดัก าแพงเพชร 62130 

0 5577 9013  
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  
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สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

100. โรงพยาบาลพรานกระต่าย 
เลขที่ 114 หมู ่11 ต าบลพรานกราะต่าย อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62110 

0 5577 5675 ยาฝัง  

101. โรงพยาบาลคลองลาน 
เลขที่ 9 หมู ่9 ต าบลคลองน ้ าไหล อ าเภอคลองลาน  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62180 

0 5578 6262 / 0 5578 6005 ยาฝัง  

102. โรงพยาบาลไทรงาม 
เลขที่ 406 หมู ่4 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62150 

0 5579 1006 ยาฝัง  

103. โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล 
เลขที่ 80 หมู่ 15 ต าบลนิคมทุ่งโพธิท์ะเล อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 

0 5573 6291, 0 5573 6120  ยาฝัง  

104. โรงพยาบาลโกสมัพีนคร 
เลขที่ 305 หมู ่3 ต าบลโกสมัพนีคร อ าเภอโกสมัพนีคร  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 

0 5571 4081 ยาฝัง  

105. โรงพยาบาลบึงสามคัคี   
เลขที่ 200 หมู ่7 ต าบลระหาน อ าเภอบงึสามคัค ี 
จงัหวดัก าแพงเพชร 62210 

0 5574 0798 ยาฝัง  

106.  โรงพยาบาลทรายทองวฒันา 
เลขที่ 305 หมู ่1 ต าบลทุ่งทราย อ าเภอกิ่ง อ าเภอวงัทรายทองวฒันา 
จงัหวดัก าแพงเพชร 62190 

0 5573 2105 ยาฝัง  

107.  โรงพยาบาลปางศิลาทอง 
เลขที่ 250 หมู ่4 ต าบลโพธิท์อง อ าเภอปางศิลาทอง  
จงัหวดัก าแพงเพชร 62120 

0 5574 1951 
หรอื พี่หน่อย 08 7311 3132 

ยาฝัง  

ชยันาท 

108. โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร 
เลขที่ 199 หมู ่5 ถนนพหลโยธนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท 17000 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : จิราภรณ์ เขียวน้อย 

Oscc / วยัรุ่น 
0 5641 1055 / 
08 1434 5828 

ยาฝัง 
2,500 

 

109. โรงพยาบาลมโนรมย์  
เลขที่ 196 หมู ่4 ถนนสายเอเซีย ต าบลหางน ้าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จงัหวดัชยันาท 17110 

0 5643 1376 ยาฝัง  
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ถาวร 
ค่าบริการ 

110. โรงพยาบาลสรรพยา  
เลขที่ 162 หมู ่5 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
17150 

0 5663 6365 ยาฝัง  

111. โรงพยาบาลหนัคา 
เลขที่ 210 หมู ่2 ต าบลเดน่ใหญ่ อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 17130 0 5645 1045 ยาฝัง  

112.  โรงพยาบาลวดัสิงห์ 
เลขที่ 16 ถนนจวนวไิล ต าบลวดัสงิห์ อ าเภอวดัสงิห์  
จงัหวดัชยันาท 17120 

0 5646 1344  
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

113.  โรงพยาบาลสรรคบุรี 
เลขที่ 108 หมู่ 8 ต าบลแพรกศรรีาชา อ าเภอสรรคบุร ี 
จงัหวดัชยันาท 17140 

0 5648 1016 
ต่อ วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

114. โรงพยาบาลหนองมะโมง  
เลขที่ 190 หมู ่1 ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง  
จงัหวดัชยันาท 17120 

0 5646 6993 ยาฝัง  

พิจิตร 

115. โรงพยาบาลพิจิตร 
เลขที่ 136 ต าบล ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพิจติร 66000 

0 5661 1230 ยาฝัง หว่ง 

116. โรงพยาบาลวงัทรายพนู  
เลขที่ 340 หมู ่1 ทางหลวงชนบทพจิติร 2013 ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 66180 

0 5669 5032 ยาฝัง  

117. โรงพยาบาลโพธ์ิประทบัช้าง  
เลขที่128 หมู ่2 ต าบลโพธิป์ระทบัชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง จงัหวดั
พจิติร 66190 

0 5668 9235 ยาฝัง  

118. โรงพยาบาลบางมูลนาก  
เลขที่ 2 ต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร 66120 

0 5663 2164 ยาฝัง  

119. โรงพยาบาลโพทะเล  
เลขที่ 762 หมู ่2 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร 66130 

0 5668 1115 ยาฝัง  

120. โรงพยาบาลทบัคล้อ  
เลขที่ 54 ถนนตะพานหนิ-เพชรบูรณ์ ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ 
จงัหวดัพิจติร 66150 

0 5664 1131 ยาฝัง  
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ถาวร 
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121. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชตะพานหิน 
เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐรีะเวช ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ 
จงัหวดัพิจติร 66110 

0 5662 0108 ยาฝัง หว่ง 

122. โรงพยาบาลวชิรบารมี  
เลขที่ 1 ต าบลบา้นนา อ าเภอวชริบารม ี จงัหวดัพจิติร 66140 

0 5669 2270-7 ยาฝัง  

123.  โรงพยาบาลบึงนาราง 
เลขที่ 400 หมู ่2 ต าบลบงึนาราง อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพจิติร  
 

0 5603 9709 ยาฝัง  

124. โรงพยาบาลสามง่าม 
เลขที่104 หมู่ 5 ถนนพจิติร-ก าแพงเพชร ต าบลสามง่าม  
อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพิจติร 66140 

0 5669 1228 ยาฝัง  

125. โรงพยาบาลสากเหลก็ 
เลขที่164 หมู่ 12 ต าบลสากเหลก็ อ าเภอสากเหลก็ จงัหวดัพจิติร 
27978 

0 5669 8042 ยาฝัง  

นครสวรรค์ 

126.  โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 
เลขที่ 43 ถนนอรรถกว ีต าบาลปากน ้าโพ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดันครสวรรค ์60000 

0 5621 9888 ยาฝัง  หว่ง 

127.  โรงพยาบาลชมุแสง  
เลขที่ 150 หมู ่3 ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์
60120 

0 5628 2223 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

128.  โรงพยาบาลหนองบวั 
เลขที่ 265/5 หมู ่3 ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบวั  
จงัหวดันครสวรรค์ 60110 
 

0 5687 6222 / 0 5687 6223 
วางแผนครอบครวั 
ศุกร์ที่ 2 ของเดอืน  

8.00-12.00 น. 

ยาฝัง  

 

129. โรงพยาบาลบรรพตพิสยั  
เลขที่ 700 หมู ่2 ถนนบรรพตพสิยั-โพทะเล ต าบลเจรญิผล  
อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์60180 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ภสัรา ชเูอียด 

0 5627 9401 ยาฝัง  หว่ง 

130. โรงพยาบาลตาคลี  
เลขที่ 62 ถนนหสันัย ต าบลตาคล ีอ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์
60140 

0 5626 1756-7 ยาฝัง  



อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

18 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

131.  โรงพยาบาลท่าตะโก  
เลขที่ 1 หมู ่7 ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์
60160 

0 5624 9036 
ต่อ แผนกวางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

132.  โรงพยาบาลไพศาลี 
เลขที่ 700 หมู ่8 ต าบลไพศาล ีอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์
60220 
 
 

056-259-378 
ต่อ แผนกวางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

133.  โรงพยาบาลพยุหะคีรี 
เลขที่ 126 หมู ่8 ถนนสายเอเซีย ต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะครีีจงัหวดั
นครสวรรค ์60130 

0 5634 1755 ยาฝัง  

134.  โรงพยาบาลลาดยาว 
เลขที่ 1 หมู ่8 ต าบลสระแกว้ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์
60150 

0 5638 5011-3 
ต่อ ปรกึษาวางแผนครอบครวั 

ยาฝัง หว่ง 

135.  โรงพยาบาลแม่วงศ ์ 
เลขที่ 25 หมู ่9 ต าบลแมว่งก์ อ าเภอแมว่งก์ จงัหวดันครสวรรค ์
60150 

0 5623 8012 ยาฝัง  

136. โรงพยาบาลตากฟ้า  
เลขที่ 59 หมู ่1 ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
60190 

0 5624 1027 ยาฝัง  

137. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 3 
เลขที่ 157 หมู ่1 ถนนพหลโยธนิ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครสวรรค ์60000  

0 5625 5451 / 
0 5632 5093-5 

ยาฝัง  

138. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
เลขที่ 296/4 หมู ่1 ต าบลเกา้เลี้ยว อ าเภอเกา้เลี้ยว  
จงัหวดันครสวรรค ์60230 

0 5638 3562 / 0 5638 3564 ยาฝัง  

อทุยัธานี 

139.  โรงพยาบาลทพัทนั 
 เลขที่ 375 หมู่ 1 ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี 
61120 

0 5654 0026-30 ยาฝัง  

140. โรงพยาบาลอทุยัธานี 
เลขที่ 56 ถ.รกัการด ีต าบลอุทยัใหม่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 0 5651 1081 ยาฝัง  
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61000 

141.  โรงพยาบาลหนองฉาง 
เลขที่ 345 หมู ่5 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง  
จงัหวดัอุทยัธานี 61110 

0 5653 1141 
ต่อ ปรกึษาคมุก าเนิด  

ยาฝัง  

142.  โรงพยาบาลบ้านไร่ 
เลขที่ 307 หมู ่1 ต าบลบา้นไร่  อ าเภอบา้นไร่  
จงัหวดัอุทยัธานี 61140 
 

0 5653 9000 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

143.  โรงพยาบาลลานสกั 
ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี 61160 

0 5653 7086 ยาฝัง  

144.  โรงพยาบาลห้วยคต 
เลขที่ 127 หมู ่5 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอุทยัธานี 
61170 

0 5651 8005 ยาฝัง  

เขต 4 นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี 

นครนายก 

145. โรงพยาบาลนครนายก 
เลขที่ 1/100 ถนนสวุรรณศร อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : จฑุามาษ มหานันทโพธ์ิ 086-626-6718 

0 3731 1151 ต่อ 234 
Oscc ศูนยพ์ึ่งได ้

ยาฝัง  

146.  โรงพยาบาลองครกัษ์  
เลขที่ 300 หมู ่1 ต าบลองครกัษ์ อ าเภอองครกัษ์ นครนายก 26120 

0 3739 1511 ยาฝัง  

147. โรงพยาบาล บ้านนา 
เลขที่ 77 ต าบลพกุิลออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 26110 

0 3738 2015 ยาฝัง  

148. โรงพยาบาลบางพลี 
เลขที่ 233 หมู ่4 ต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 
26130 

0 3739 9792 ยาฝัง  

นนทบุรี 
149. โรงพยาบาลบางกรวย 
เลขที่ 44 หมู ่8 ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี
11130 

0 2447 5582 / 0 2447 1999 ยาฝัง  
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150. โรงพยาบาลบางใหญ่ 
เลขที่ 111 หมู ่3 ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี
11140 

0 2903 8364-5 / 
0 2595 1638 

ยาฝัง  

151. โรงพยาบาลไทรน้อย 
เลขที่ 43/6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลไทรน้อย  
อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี 11150 

0 2597 1131-2 /  
0 2923 8818 

ยาฝัง  

152. โรงพยาบาลปากเกรด็ 
เลขที่ 70 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกรด็ ปากเกรด็  
จงัหวดันนทบุรี 11120 

0 2960 9900 / 0 2960 9911 ยาฝัง  

153.  โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 
เลขที่ 206 สนามบนิน ้า ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดั
นนทบุร ี11000 

0 2528 4567 
จนัทร์ – ศุกร์  

08.30 – 16.00น.  

 
ยาฝัง หว่ง 

154.  โรงพยาบาลบางบวัทอง 
เลขที่ 4 หมู ่3 ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง   
จงัหวดันนทบุร ี11110 

 0 2571 7889 
ยาฝัง 

หว่ง 

155. ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุชลประทาน มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เลขที่ 222 หมู ่1 ถนนตวิานนท์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 

0 2502 2345  ต่อ  0 
จนัทร์-ศุกร์ 15.30 - 20.00 น. 
เสาร์   06.00 - 11.30 น. 

ยาฝัง 

 

ปทุมธานี 

156. โรงพยาบาลปทุมธานี 
เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลมุแกว้ ต าบลบางปรอก  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : สุนันท์  

0 2598 8888  
คลนิิกฝากครรภ์  

จนัทร์ ,องัคาร, พฤหสั  
13.00-16.00 น. 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 

157. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 
เลขที่ 95 หมู ่8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
12120  

0 2926 9882 / 
0 2926 9933-5 

ยาฝัง หว่ง 

158.  โรงพยาบาลคลองหลวง 
เลขที่ 30 หมู ่7 ถนนบางขนัธ์-หนองเสอื ต าบลคลองหก  
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

0 2904 6446-9 ยาฝัง  
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159.  โรงพยาบาลธญับุรี 
เลขที่ 140 หมู ่2 ถนนรงัสติ-นครนายก ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุร ี 
จงัหวดัปทุมธานี 12110 

0 2577 1668 ยาฝัง  

160.  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
เลขที่ 17 ซอย 7 ถนนรงัสติ-ปทุม ต าบลประชาธปัิตย์ อ าเภอธญับุร ี
จงัหวดัปทุมธานี 12130 

0 2577 4248 ยาฝัง  

161.  โรงพยาบาลหนองเสือ 
เลขที่ 140 ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี 12170 

0 2549 1053 ยาฝัง  

162.  โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 
เลขที่ 187 หมู ่4 ต าบดลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้   
จงัหวดัปทุมธานี 12140 

0 2599 1650 ยาฝัง  

163. โรงพยาบาลสามโคก 
เลขที่ 83 หมู ่6 ถนนปทุมธานี – ศูนยศ์ิลปาชพีบางไทร  
ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160 

0 2199 3796-8 ยาฝัง  

164. โรงพยาบาลภทัร  
เลขที่ 32/410 หมู ่6 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 12120 

0 2901 8400-8 ยาฝัง  

อยุธยา 

165. โรงพยาบาลบางปะหนั 
เลขที่ 71/3 ต าบลบางนางรา้ อ าเภอบางปะหนั  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13220 

0 3577 7300 / 0 3571 0111 ยาฝัง  

166.  โรงพยาบาลบางปะอิน 
เลขที่ 72 หมู ่11 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

0 3526 1173-4 ยาฝัง  

ลพบุรี 

167.  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
เลขที่ 260 ถนนพหลโยธนิ ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัลพบุรี 15000  

0 3678 5444 ยาฝัง  

168.  โรงพยาบาลโคกส าโรง 
เลขที่ 54/15 หมู ่5 ถนนสรุนารายณ์ ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคก
ส าโรง จงัหวดัลพบุรี 15120 

0 3662 4942 ยาฝัง  

169.  โรงพยาบาลหนองม่วง 0 3643 1585 ยาฝัง  
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เลขที่ 7/24 หมู ่7 ถนนพหลโยธนิ ต าบลหนองมว่ง อ าเภอหนองมว่ง 
จงัหวดัลพบุร ี15170 
170. โรงพยาบาลพฒันานิคม 
เลขที่ 6 ม.1 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุร ี
15140 

0 3649 1341 ยาฝัง  

171. โรงพยาบาล หนองม่วง 
ต าบลหนองมว่ง อ าเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุรี 15170 

0 3664 8412 ยาฝัง  

สิงห์บุรี 

172. โรงพยาบาลสิงห์บุรี  
เลขที่ 917/3 ถนนขนุสรรค ์ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสงิห์บุร ี16000  
บุคคลท่ีติดต่อได้: ลดัดา แพ่งประสิทธ์ิ 
 

0 3652 2511 
ต่อ คลนิิกสตู-ินรเีวช 

ยาฝัง  
1,000 

หว่ง 

173.  โรงพยาบาลค่ายบางระจนั 
เลขที่ 69 หมู ่11 ต าบลบางระจนั อ าเภอคา่ยบางระจนั  
จงัหวดัสงิห์บุร ี16150 

0 3669 9355-7 ยาฝัง  

174. โรงพยาบาลอินทรบ์ุรี 
เลขที่ 37/7 หมู ่1 ต าบลทบัยา อ าเภออนิทร์บุร ีจงัหวดัสงิห์บุร ี16110 

         0 3658 1993-7 ยาฝัง  

175. โรงพยาบาลบางระจนั  
เลขที่ 41 หมูท่ี่ 6 ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิห์บุร ี
16130 

0 3681 4755 ยาฝัง  

176. โรงพยาบาลท่าช้าง 
เลขที่ 76/5 หมูท่ี่ 5 ต าบลโพประจกัษ์ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุร ี
16140 

0 3659 7105 ยาฝัง  

อ่างทอง 

177. โรงพยาบาลป่าโมก  
เลขที่ 318/ข หมู่ 2 ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก  
จงัหวดัอ่างทอง 14130 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ชนิดา รตันสิงห์ และ โสภา ผลน ้าผึง้ 

0 3562 3539 
ต่อ เวชปฏิบตัคิรอบครวั 

ฝังยา  หว่ง 

178. โรงพยาบาลอ่างทอง   
เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง 
14000 

0 3561 5111 ยาฝัง  

179.  โรงพยาบาลไชโย 0 3561 0791– 4 ยาฝัง  
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เลขที่ 80 หมู ่5 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 14140 
180.  โรงพยาบาลโพธ์ิทอง 
เลขที่ 82 ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง 14120 

0 3561 0688 ยาฝัง  

181.  โรงพยาบาลแสวงหา 
เลขที่ 106 หมู ่1 ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง 
14150 

0 3569 5111 ยาฝัง  

182. โรงพยาบาลวิเศษชยัชาญ  
เลขที่ 67 หมู ่4 ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ  
จงัหวดัอ่างทอง 14110 

0 3563 2020 ยาฝัง  

183. โรงพยาบาลสามโก้  
เลขที่ 1 หมู ่10 ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก้ จงัหวดัอ่างทอง 14160 0 3569 7402-4 ยาฝัง  

สระบุรี 

184. ศนูย์อนามยัท่ี 4  
เลขที่ 1 หมู ่11 ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุร ี
18130  
บุคคลท่ีติดต่อได้ : สุรางคนา ประเสริฐศรี 

0 3630 0830-32 ต่อ 154 
คลนิิกวยัรุ่น 
จนัทร์ –ศุกร์  

08.00 – 16.00 น. 

ยาฝัง หว่ง 

185. โรงพยาบาลสระบุรี  
เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4 อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบุรี 18000 0 3631 6555 ยาฝัง  

186.  โรงพยาบาลพระพทุธบาท 
เลขที่ 86 หมู ่8 ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท  
จงัหวดัสระบุร ี18120 

0 3626 6166 / 0 3626 6111 
/ 0 3626 8215-8 

ยาฝัง  

187. โรงพยาบาลแก่งคอย 
เลขที่ 107 หมู ่8 ถนนมติรภาพ ต าบลตาลเดีย่ว อ าเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบุร ี18110 

0 3635 8585-6 ยาฝัง  

188.  โรงพยาบาลหนองแค 
เลขที่ 115 ถนนพหลโยธนิ ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค  
จงัหวดัสระบุร ี18140 

0 3632 6213-4 ยาฝัง  

189. โรงพยาบาลบ้านหมอ   
เลขที่ 141 หมู่4 ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุร ี
18130 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : ชญัญาน์ภชั สิทธิ 

0 3620 1595 /  
09 1197 6259 
คลนิิกเพื่อนใจวยัทนี 

ยาฝัง  
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190.  โรงพยาบาลดอนพุด 
เลขที่ 100 หมู ่2 ต าบลดอนพุด อ าเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุร ี18210 

0 3639 5111 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

191.  โรงพยาบาลวงัม่วงสทัธรรม 
เลขที่ 60 หมู ่1 ต าบลค าพราน อ าเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบุร ี18220 

0 3635 9134 ยาฝัง  

192. โรงพยาบาลวิหารแดง 
เลขที่ 200 หมู ่3 ถนนสวุรรณศร ต าบลบา้นล า อ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุร ี18150 
 

0 3627 7829  ยาฝัง  

193. โรงพยาบาลมวกเหลก็ 
เลขที่ 419 หมู ่9 ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร ี
10180 

0 3634 1560 ต่อ 289 ยาฝัง  

194. โรงพยาบาล เสาไห้ 
เลขที่ 33 ถนนพชิยัรณรงคส์งคราม ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้
จงัหวดัสระบุร ี18160 

0 3639 1253-4 ยาฝัง  

เขต 5 กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี 

195.  โรงพยาบาลพลพยุหเสนา 
เลขที่ 572  ถนนแสงชูโตใต ้ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง  
จงัหวดักาญจนบุรี 71110  

0 3458 7800 
คลนิิกวางแผนครอบครวั   
ทุกวนัองัคารและพฤหสับด ี 
เวลา 08.00-16.00 น. 

ยาฝัง  

196. โรงพยาบาลมะการกัษ์  
เลขที่ 47/12 หมู ่4 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ี
71120 

0 3454 1105 ยาฝัง  หว่ง 

197.  โรงพยาบาลไทรโยค 
เลขที่ 22/1 หมู ่1 ต าบลลุม่สุม่ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ี
71150 

0 3459 1300 ยาฝัง  

198.  โรงพยาบาลบ่อพลอย 
เลขที่ 211 หมู ่1 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย  
จงัหวดักาญจนบุรี 71160 

0 3458 1139 ยาฝัง  

199. โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชองค์ท่ี 19 
เลขที่ 978/1 หมู ่3 ต าบลท่ามว่ง อ าเภอท่ามว่ง จงัหวดักาญจนบุร ี
71110 

0 3461 1044 /  
0 3461 3166 

ยาฝัง  
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200. โรงพยาบาลทองผาภมิู 
เลขที่ 279 หมู ่1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ี
71180 

0 3459 9489 / 
 0 3459 9601 

ยาฝัง  

201. โรงพยาบาลเจ้าคณุไพบูลย์พนมทวน  
เลขที่ 406 หมู ่8 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน  
จงัหวดักาญจนบุรี 71210 
 
 

0 3463 0409 ยาฝัง  

202.  โรงพยาบาลเลาขวญั 
เลขที่ 1/1 หมู ่6 ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุร ี
71210 

0 3457 6050 ยาฝัง  

203. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
เลขที่ 403 หมู ่1 ต าบลดา่นมะขามเตี้ย อ าเภอดา่นมะขามเตี้ย  
จงัหวดักาญจนบุรี 71260 

0 3464 2347-8 ยาฝัง  

204.  โรงพยาบาลสถานพระบารมี 
เลขที่ 2 หมู ่4 ต าบลสมเดจ็เจรญิ อ าเภอหนองปรอื  
จงัหวดักาญจนบุรี 71220 

0 3467 5042 ยาฝัง  

205.  โรงพยาบาลศกุร์ศิริศรีสวสัด์ิ 
เลขที่ 80 ต าบลดา่นแม่แฉลบ อ าเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบุร ี
71250 

0 3459 7111 ยาฝัง  

206.  โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เลขที่ 439 ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย หมู่ 6 ต าบลหว้ยกระเจา  
อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุร ี71170 

0 3467 7301 ยาฝัง  

207. โรงพยาบาล ท่ากระดาน 
เลขที่ 187 หมู ่2 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวสัดิ ์ 
จงัหวดักาญจนบุรี 71250 

0 3469 6117-9 ยาฝัง  

208. โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต  
เลขที่  237 หมู่ 7 ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค  
จงัหวดักาญจนบุรี 

0 3468 6027-8 ยาฝัง  

นครปฐม 
209.  โรงพยาบาลนครปฐม 
เลขที่ 196 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืง  

0 3425 4150-4 
ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. 

ยาฝัง  
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จงัหวดันครปฐม 73000 

210. โรงพยาบาลก าแพงแสน  
เลขที่ 47 หมู ่4 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม 73140 

0 3428 1686 ยาฝัง  

211.  โรงพยาบาลดอนตูม 
เลขที่ 183 หมู ่5 ต าบลสามงา่ม อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
73150  

0 3438 1768 ยาฝัง  

212. โรงพยาบาลพทุธมณฑล  
เลขที่ 140 หมู ่1 ถนนศาลายา-นครชยัศร ีต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 

0 2444 6032-33 ยาฝัง  

213.  โรงพยาบาลจนัทรเุบกษา 
เลขที่ 1 หมู ่7 ถนนมาลยัแมน ต าบลกระตบี อ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 73180 

0 2155 8500 / 
0 2155 8566 

ยาฝัง  

214. โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  
เลขที่ 2 หมู ่2 ต าบลบางแกว้ฟ้า อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
73120 

0 3496 1113-9 ยาฝัง  

215. โรงพยาบาล นครชยัศรี 
เลขที่ 5 หมู ่3 ต าบลนครชยัศร ีอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
73120 

0 3433 1156 ยาฝัง  

ประจวบคีรีขนั
ธ์ 

216. โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์  
เลขที่ 237 ถนนพทิกัษ์ชาต ิต าบลประจวบฯ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77000 

0 3255 0969 ยาฝัง หว่ง 

217.  โรงพยาบาลกยุบุรี 
เลขที่ 41/1 หมู ่5 ถนนเพชรเกษม ต าบลกุยบุร ีอ าเภอกุยบุร ี 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77150 

0 3268 1108 / 
0 3268 1102 

ยาฝัง  

218. โรงพยาบาลบางสะพาน  
เลขที่ 94 หมู ่5 ต าบลก าเนินนพคณุ อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77140 

0 3269 1754-5 ยาฝัง หว่ง 
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219. โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
เลขที่ 60/2 หมู่ 4 ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77170  
บุคคลท่ีติดต่อได้ : นันทพร ทิมแท้ 

0 3269 9025 
เวชปฏิบตัคิรอบครวัและ

ชุมชน 

ยาฝัง 
2,200 

หว่ง 

220. โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
เลขที่ 51 หมู ่6 ไร่ใหม ่สามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77150 

0 3268 8557-8 ยาฝัง หว่ง 

221. โรงพยาบาลหวัหิน 
เลขที่ 30/2 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์
77110  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : วานิสา โชคลาภ  

0 3252 3000 ต่อ 4001 
09 2258 4844 , 

08 4457 7780 คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 
800 

222. โรงพยาบาล ทบัสะแก 
เลขที่111 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทบัสะแก 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77130 

0 3267 1122 ยาฝัง  

เพชรบุรี 

223.  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัเพชรบุร ี76000 

0 3270 9999 ต่อสตู-ินรเีวช 
จนัทร์ – ศุกร์  

9.00 – 12.00 น. 
ยาฝัง  

224.  โรงพยาบาลเขาย้อย 
เลขที่ 136/2 หมู ่5 ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี
76140 

0 3256 2200 ยาฝัง  

225.  โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 
ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุร ี
76160 

0 3249 4353 
ฝ่ายสง่เสรมิ 

ยาฝัง  

226. โรงพยาบาลท่ายาง  
ที่อยู ่259/6 หมู ่1 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
76130 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้: ศิริพร ศรีอินทร ์ 

0 3246 1100 ต่อ 430 
08 5373 6945 

ยาฝัง  

227. โรงพยาบาลชะอ า 
เลขที่ 8 ถนนชะอ า-คลองเทียน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จงัหวดัเพชรบุร ี76120 

กลุม่งานนรเีวช 
0 3247 1007 ต่อ 112 

09 2960 6596 
ยาฝัง  

228. คลินิกเพชรบุรี  
ตลาดเพชรบุร ี(ใกลส้ี่แยกวดัพระทรง) อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี

0 3241 5799 
จนัทร์ – เสาร์ 8.30-18.00 น. 

 
หว่ง 

1,600 
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บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พี่ป ู อาทติย ์8.30- 12.00 น.  

229.  โรงพยาบาลบ้านลาด 
เลขที่ 131 หมู ่8 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุร ี
76150 

0 3249 1051 ยาฝัง 
 

หว่ง 
 

230. โรงพยาบาลบ้านแหลม  
เลขที่ 238 หมู ่3 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี
76110 

0 3248 1145-6 ยาฝัง  

231. โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
เลขที่ 6 หมู ่5 ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี

76170 
0 3246 5191 ยาฝัง  

ราชบุรี 

232. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 5  
เลขที่ 429 ถนนศรสีรุยิวงศ์ ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัราชบุรี 70000 

0 3231 0368-70 / 
08 1942 7936 

ยาฝัง 
3,300 

หว่ง 
800 

233. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
เลขที่ 146 หมู ่4 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ี
70130 

0 3224 6000-15 ยาฝัง  

234.  โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
เลขที่ 12 ถนนแสงชูโต ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ี
70110 

0 3222 2841 ต่อ 
ฝากครรภ์-วางแผนครอบครวั 
จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 -12.00 น. 

ยาฝัง  

235.  โรงพยาบาลโพธาราม 
เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี 70120 

0 3235 5300-9 ยาฝัง  

236. โรงพยาบาลสวนผึง้ 
เลขที่ 152 หมู ่5 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุร ี70180 

0 3236 4496-8 ยาฝัง  

237.  โรงพยาบาลบางแพ 
ต าบลวงัเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุร ี70160 

0 3238 1149 
กด 5 ฝ่ายสง่เสรมิสุขภาพ 

ยาฝัง  

238.  โรงพยาบาลปากท่อ 
เลขที่ 201/10 หมู ่8 ถนนทา้วอู่ทอง ต าบลปากท่อ อ าเภอปากท่อ  
จงัหวดัราชบุรี 70140  

0 3228 2530-31 ยาฝัง  
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239.  รพร.จอมบึง (โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช) 
เลขที่ 5 หมู ่8 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ี70150 

0 3226 1592 ถงึ 94 ยาฝัง  

240.  โรงพยาบาลบ้านคา 
หมู ่3 ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 70180 
 

0 3220 6879 ต่อ 
วางแผนครอบครวั   

พฤหสัที่ 1 และ 3 ของเดอืน 
เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ยาฝัง  

241. โรงพยาบาลวดัเพลง 
เลขที่ 123  ถ. ราชบุร ี- ปากท่อ หมู่ 5  ต าบลวดัเพลง   
อ าเภอวดัเพลง  จงัหวดัราชบุร ี 70170 
 
 

0 3239 9290 - 1  / 
0 3239 9091 

ยาฝัง  

สมุทรสงคราม 

242.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้า 
เลขที่ 708 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000  

0 3472 3044 ยาฝัง  

243. โรงพยาบาล นภาลยั 
เลขที่ 34 หมู ่6 ต าบลกระดงังา อ าเภอบางคนท ี 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 75120 

0 3476 1478 ยาฝัง  

สมุทรสาคร 

244. โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
เลขที่ 1500 ถนนเอกชยั ต าบลมหาชยั อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

0 3442 9333 / 
0 3483 7521 

ยาฝัง หว่ง 

245.  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
เลขที่ 450 ถนนเทศบาล 4 ต าบลตลาดกระทุ่มแบน  
อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 
 

0 3484 4416 / 0 3484 4437 
0 3447 0550 / 0 3447 0551 

วางแผนครอบครวั  
ศุกร์ 08.00 – 12.00 น. 

สตู-ินรเีวช  
องัคาร 18.00 – 20.00น.  

ชัน้ 1 อาคาร 6 

ยาฝัง  

246. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
เลขที่ 198 หมู ่1 ถนนบา้นแพว้-พระประโทน ต าบลบา้นแพว้ 
อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 74120 

0 3441 9555 ยาฝัง หว่ง 

247.  โรงพยาบาลมหาชยั 2 0 2431 0054  / 0 2117 4999 
ต่อ 2266 , 2267  

ยาฝัง  
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เลขที่ 301/1 หมู ่6 ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  
จงัหวดัสมทุรสาคร 74130  

จนัทร์ – อาทติย์ 
 08.00-20.00 น.  

สุพรรณบุรี 

248.  โรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยายมราช 
เลขที่ 950 ถนนมา้สหีมอก ต าบลท่าพี่เลี้ยง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสพุรรณบุร ี72000 

0 3550 2784 ยาฝัง  

249. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  
เลขที่ 153 ถนนเขาพระ หมู่ 2 ต าบลเขาพระ  
อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบุร ี72120 
 
 

0 3550 8492 ยาฝัง  

250.  โรงพยาบาลด่านช้าง 
เลขที่ 94 หมู ่1 ถนนดา่นชา้ง-สามชุก ต าบลดา่นชา้ง  
อ าเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบุร ี72180 

0 3559 5032   

251.  โรงพยาบาลบางปลาม้า 
เลขที่ 215 หมู ่6 ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลามา้  
จงัหวดัสพุรรณบุร ี72150 

0 3540 0578 ยาฝัง  

252. โรงพยาบาลศรีประจนัต์  
เลขที่ 218 ถนนสพุรรณบุร-ีชยันาท ต าบลวงัน ้าซบั  
อ าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบุร ี72140  

0 3558 1749 / 0 3558 1750  
วางแผนครอบครวั  

วนัพุธ บ่าย 
ยาฝัง หว่ง 

253. โรงพยาบาลดอนเจดีย์  
เลขที่ 747 หมู ่5 ต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอดอนเจดยี์  
จงัหวดัสพุรรณบุร ี72170 

0 3559 1032 ยาฝัง  

254.  โรงพยาบาลสามชกุ 
เลขที่ 4/1 หมู ่7 ต าบลหนองผกันาก อ าเภอสามชุก  
จงัหวดัสพุรรณบุร ี72130 

0 3557 1492 ยาฝัง หว่ง 

255. โรงพยาบาลอู่ทอง 
เลขที่ 220 หมู ่15 ถนนมาลยัแมน ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี72160 

0 3556 5440 
 0 3555 1422 

ยาฝัง  
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256. โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
เลขที่ 503  หมู่ 13  ต าบลหนองหญา้ไซ  อ าเภอหนองหญา้ไซ  
จงัหวดัสพุรรณบุร ี 72240 

0 3557 7068-9 ยาฝัง  

257. โรงพยาบาล สมเดจ็พระสงัฆราชองค์ท่ี 17 
เลขที่ 165 ถนนบางลี-่หนองวลัย์เปรียง ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอสอง
พี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบุร ี7211 

0 3553 2280-9 ยาฝัง  

258. โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์  
เลขที่ 1618/1 หมู ่6 ถนนอู่ทอง-ดา่นชา้ง ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี72160  
 
 
 

0 3555 2724-6 ยาฝัง  

เขต 6 จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 

จนัทบุรี 

259. โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
เลขที่ 38 ถนนเลยีบเนิน ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุร ี
22000 
บุคคลท่ีสามารถท่ีติดต่อได้ : สมบติั  

0 3932 4975 / 
09 7117 3399 

ยาฝัง  

260.  โรงพยาบาลขลุง 
เลขที่ 9 ถนนสขุมุวทิ ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ี22110 

0 3944 1644 ยาฝัง  

261.  โรงพยาบาลท่าใหม่ 
เลขท่ี 28 ถนนสรรพกจิ ต าบลท่าใหม ่อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี
22120 

0 3943 1002  ยาฝัง  

262. โรงพยาบาลนายายอาม  
เลขที่ 115 หมู ่12 ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม  
จงัหวดัจนัทบุร ี22160 

0 3937 1502 ยาฝัง หว่ง 

263. โรงพยาบาลเขาคิชฌกฏู  
เลขที่ 100 หมู ่5 ต าบลพลวงกิง่ อ าเภอเขาคชิฌกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี
22210 

0 3945 2384-5 ยาฝัง หว่ง 

264. โรงพยาบาล สอยดาว 
เลขที่ 399 หมู ่1 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุร ี22180 

 
0 3938 1376-7 

ยาฝัง  
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265. โรงพยาบาลมะขาม 
เลขที่ 253 ถนนเฉลมิพระเกียรต ิหมู่ 1 ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม 
จงัหวดัจนัทบุร ี22150 

0 3936 1528-9 ยาฝัง  

266. โรงพยาบาล โป่งน ้าร้อน 
หมู ่1 ถนนจนัทบุร-ีสระแกว้ ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จงัหวดั
จนัทบุร ี22140 

0 3938 7003-4 ยาฝัง  

267. โรงพยาบาล แก่งหางแมว 
เลขที่ 3 หมู ่3 ต าบลหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุร ี
22160 

0 3930 8028-9 ยาฝัง  

ฉะเชิงเทรา 

268. โรงพยาบาลพทุธโสธร   
เลขที่ 174 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา24000 

0 3881 4375-8 ยาฝัง  

269.  โรงพยาบาลบางคล้า 
เลขที่ 62 หมู่1 ต าบลปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24110  

0 3854 1009 ยาฝัง  

270. โรงพยาบาลบางน ้าเปรีย้ว  
เลขที่ 100 หมู ่2 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน ้าเปรี้ยว  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24150 

คลนิิกที่เป็นมติรส าหรบัวยัรุ่น 
0 3858 1285 ต่อ 112  

ยาฝัง 
5ปี 

2,400 

หว่ง 
700 

271. โรงพยาบาลบางปะกง  
เลขที่ 142 หมู ่13 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางปะกง  
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130 

0 3853 1286-7 / 
0 3853 1444 

ยาฝัง  

272. โรงพยาบาลบ้านโพธ์ิ  
เลขที่ 107/1 หมู ่1 ถนนบา้นโพธิ-์ดอนสนีนท์ ต าบลบา้นโพธิ ์ 
อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24140   
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ณัฐิรา 

0 3858 7222 / 0 3858 7344 ยาฝัง หว่ง 

273. โรงพยาบาลพนมสารคาม  
เลขที่ 490 หมู ่4 ถนนฉะเชงิเทรา-กบนิทร์บุร ีต าบลท่าถ่าน  
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 

0 3855 1444 ยาฝัง  



อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

33 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

274. โรงพยาบาลสนามชยัเขต  
เลขที่ 590/1 หมู่4 ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24160 

0 3859 7048 
ยาฝัง 
3,5 ปี  
3,000 

หว่ง 
800 

275. โรงพยาบาลแปลงยาว  
เลขที่ 60 หมู่4 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
24190 

0 3858 9002-3 ต่อ 133 
ยาฝัง 
2,500 

 

276. โรงพยาบาลราชสาส์น 
เลขที่ 114 หมู่1 ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
24120 

0 3856 3123, 0 3856 3069  
ต่อ คลนิิกฝากครรภ์  
/กลุม่งานพยาบาล 

ยาฝัง
2,500

- 
3,000 

 

ชลบุรี 

277.  โรงพยาบาลชลบุรี 
เลขที่ 69 หมู ่2 ถนนสขุมุวทิ ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุร ี
จงัหวดัชลบุร ี20000 

0 3893 1000 ยาฝัง  

278. โรงพยาบาลบ้านบึง  
เลขที่ 3 ซอย19 ถนนบา้นบงึ-ชลบุร ีต าบลบา้นบึง อ าเภอบ้านบงึ  
จงัหวดัชลบุร ี20170 

0 3844 2200 ยาฝัง  

279. โรงพยาบาลหนองใหญ่  
เลขที่ 207 หมู ่1 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั
ชลบุรี 20190 
 

0 3821 9145 ยาฝัง  

280. โรงพยาบาลบางละมุง  
เลขที่ 6 หมู ่5 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี20150 

0 3841 1551-2 ยาฝัง  

281.  โรงพยาบาลวดัญาณสงัวรวราราม 
เลขท่ี 33 หมู ่11 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี
20150 

0 3834 3601 ยาฝัง  

282.  โรงพยาบาลพนัสนิคม 
เลขที่ 68 หมู ่6 ต าบลกุฎโงง้ อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ี20140 

0 3846 0333 ยาฝัง  

283.  โรงพยาบาลแหลมฉบงั 
เลชที่ 188/36 หมู่ 6 ถนนสขุมุวทิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี20230 

0 3835 1010 ยาฝัง  
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284.  โรงพยาบาลสตัหีบ 
เลขที่ 33/37 หมู่1  ต าบลพลตูาหลวง  อ าเภอสตัหบี  จงัหวดัชลบุร ี 

0 3824 5051 ยาฝัง  

285.  โรงพยาบาลบ่อทอง 
เลขที่ 300 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุร ี20270 

0 3821 1591 ยาฝัง  

286. โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
เลขที่ 290 ถนนเจมิจอมพล ต าบลศรรีาชา อ าเภอศรรีาชา  
จงัหวดัชลบุรี 20230 

0 3832 2157-9 ยาฝัง  

287.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา 
เลขที่ 169/382 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชลบุร ี 20131 
 

0 3839 4850-3,  
0 3839 0580 /0 3839 0324 

คลนิิกสตู-ินรเีวช/ 
วางแผนคุมก าเนิด  

จนัทร์ องัคาร พุธ และศุกร์ 
เวลา 08.00 – 12.00 น. 

ยาฝัง  

288.  โรงพยาบาลเกาะจนัทร์ 
เลขที่ 1 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุร ี20240 

0 3816 6300 ยาฝัง  

ตราด 

289.  โรงพยาบาลตราด 
เลขที่ 108 ถนนสขุมุวทิ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตราด 
23000 

0 3951 1040 
จนัทร์ พุธ ศุกร์  
08.00–12.00น. 

ยาฝัง  

290. โรงพยาบาลคลองใหญ่  
เลขที่ 1 หมู ่9 ถนนธนากจิอนุสรณ์ ต าบลคลองใหญ่  
อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด 23110 

0 3958 1116 ยาฝัง หว่ง 

291. โรงพยาบาลเขาสมิง  
เลขที่ 75 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมงิ  
จงัหวดัตราด 23150 

0 3959 9114 ยาฝัง  

292. โรงพยาบาลบ่อไร่ 
เลขที่ 29 หมู ่4 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 23140 0 3959 1040 ยาฝัง หว่ง 

293.  โรงพยาบาลแหลมงอบ 
เลขที่ 5/6 หมู่ 6 ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด 
23120 

0 3959 7176 /  
0 3959 7040 

ยาฝัง  

294.  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
เลขที่ 32/7 หมู ่12 ถนนปราจนีอนุสรณ์ ต าบลท่างาม  

0 3721 1088 
แผนกสตู-ินรเีวชกรรม 

ยาฝัง  หว่ง 
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จงัหวดัปราจนีบุร ี25000 วางแผนครอบครวั  
จนัทร์ – ศุกร์ 

08.30 – 12.00 น. 
295.  โรงพยาบาลกบินทรบ์ุรี 
เลขที่ 74 หมู ่5 ต าบลกบนิทร์ อ าเภอกบนิทร์บุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ี
25110 
 

0 3728 8069 ต่อ  6121 
วางแผนครอบครวั 

บุคคลทัว่ไป บ่ายวนัจนัทร์ 
สทิธปิระกนัสงัคม บ่ายวนั

องัคาร 

ยาฝัง  

296.  โรงพยาบาลประจนัตคาม 
เลขที่ 101 ถนนสวุรรณศร ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม 
จงัหวดัปราจนีบุร ี25130 
 

0 3729 1368 ยาฝัง  

297.  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 
เลขที่ 114 หมู ่9 ต าบลศรมีหาโพธ ิอ าเภอศรมีหาโพธ ิ 
จงัหวดัปราจนีบุรี 25140 

0 3727 9222 
คลนิิกวางแผนครอบครวั 
วนัพุธ 08.00 – 12.00 น. 

ยาฝัง  

298. โรงพยาบาล เกาะกดู 
เลขที่ 49 หมู ่1 ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด 23120 

0 3952 1852 ยาฝัง  

ระยอง 

299.  โรงพยาบาลระยอง 
เลขที่ 138 ถนนสขุมุวทิ ต าบลท่าประดู ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
21000 
 

0 3861 1104 สตู-ินรเีวชกรรม 
จนัทร์–ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 

ยาฝัง  

300. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดฯ
สยามบรมราชกมุารี ระยอง (รพ.มาบตะพุด) 

เลขที่ 7 ถนนเมอืงมาบตะพุดสาย 6 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง 21150 

0 3868 4444 
วางแผนครอบครวั 

พฤหสับด ี08.30 – 16.30 น. 
ยาฝัง  

301. โรงพยาบาลบ้านฉาง  
เลขที่ 77 หมู ่1 ถนนองักนิันทน์ อ าเภอพลา บา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
21130 

0 3860 3838 ยาฝัง  หว่ง 

302.  โรงพยาบาลปลวกแดง 
เลขที่ 272 หมูท่ี่ 1 ถนนบ าบดัโรคา ต าบลปลวกแดง  
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

0 3865 9005 
วางแผนครอบครวั 

พฤหสับด ี13.00 - 15.00 น. 
ยาฝัง  
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303. โรงพยาบาลแกลง  
เลขที่ 254 ถ.สขุมุวทิ ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

0 3867 7533-40 ยาฝัง  

304. โรงพยาบาลวงัจนัทร์ 
เลขที่ 349 ถนนชุมแสง-หนองมว่ง ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ 
จงัหวดัระยอง 21210 

 
0 3866 1174-5 

 
ยาฝัง  

305.  โรงพยาบาลข้านค่าย 
เลขที่144 ถนนบา้นคา่ย-ระยอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นคา่ย 
จงัหวดัระยอง 21120 

0 3864 1005-6 ยาฝัง  

สระแกว้ 

306. โรงพยาบาลคลองหาด  
เลขที่ 626 หมู ่1 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 
27260 
 

0 3751 2258-61 ยาฝัง  

307.  โรงพยาบาลวงัน ้าเยน็ 
เลขที่ 304 หมู ่6 ต าบลวงัน ้าเยน็ อ าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 

0 3725 1108-9 ยาฝัง  

308. โรงพยาบาลวฒันานคร  
เลขที่ 1013 หมู ่10 ถนนสวุรรณศร ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ 27160 

0 3726 1772-4 ยาฝัง  

309.  โรงพยาบาลอรญัประเทศ 
เลขที่ 4 ถนนสวุรรณศร ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ 27120 
 

0 3723 3033 
ต่อ วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

310. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  
บา้นสนัตสิขุ หมู ่6 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์ 
จงัหวดัสระแกว้ 27000 

0 3751 1272-3 ยาฝัง  

311. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว 
เลขที่ 283 ถ.สวุรรณศร ต.สระแกว้ เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
27000 

0 3724 3018-20 ยาฝัง  

312. โรงพยาบาลโคกสูง 
ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ 27120 

0 3744 1113 ยาฝัง  

สมุทรปราการ 313.  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 2701 8132-9 ยาฝัง  
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เลขที่ 71 ถนนจกักะพาก ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
314. โรงพยาบาลบางบ่อ  
เลขที่ 89 หมู ่1 ต าบลบางเพรยีง อ าเภอบางบ่อ  
จงัหวดัสมทุรปราการ 10560 

0 2338 1133 ยาฝัง  

315.  โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 9 แอรพ์อรต์ 
เลขที่ 90/5 หมู ่13 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี 
จงัหวดัสมทุรปราการ10540 

0 2738 9900-7 
ต่อ คลนิิกสตู-ินรเีวชกรรม 

ยาฝัง  

316. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
เลขที่ 172 ซอย 76 ถนนสขุสวสัดิ ์ต าบลปากคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมทุรเจดยี์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290   
บุคคลท่ีติดต่อได้ : เอกมล ส าลีรตัน์  

08 1712 8642 
คลนิิกสือ่รกัวยัใส 

ยาฝัง 
2,000

+ 

หว่ง 
800+ 

317. โรงพยาบาลบางพลี  
เลขที่ 88/1 ม.8 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
10540 

0 2752 4500-2 / 
 0 2752 4900-1 

ยาฝัง  

 

318. โรงพยาบาลบางจาก 
เลขที่ 35/3 ม.8 ถนนสุขสวสัดิ ์ซอยสุขสวสัดิ ์78 ต าบลบางจาก 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 0 2464 3002-2 ยาฝัง  

319. โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า 
เลขที่ 156 ถนนเทศบาล 12 ต าบลปากน ้ า อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

0 2173 7766-75 ยาฝัง  

เขต 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ 

กาฬสินธุ์ 

320. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
เลขที่ 283 ถนนกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46000 

0 4381 1020  
0 4381 1520 

ยาฝัง  

321. โรงพยาบาลกมลาไสย  
เลขที่ 111 หมู่11 ถนนกมลาไสย-มหาสารคาม อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46130 

0 4389 9570 ยาฝัง  

322. โรงพยาบาลยางตลาด  
เลขที่ 87 หมู ่20 ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด  

0 4389 1249  
 0 4389 1368 

ยาฝัง  
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จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46120 

323. โรงพยาบาลห้วยเมก็ 
เลขที่ 155 หมู ่4 ถนนฮอ่งฮ-ีกระนวน ต าบลหว้ยเมก็  
อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46170 

 0 4388 9090-1 ยาฝัง  

324. โรงพยาบาลสหสัขนัธ์  
เลขที่ 48 หมู ่10 ต าบลโนนบุร ีอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
46140 

0 4387 1030 ยาฝัง  

325. โรงพยาบาลค าม่วง  
เลขที่ 92 หมู ่10 ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
46180 
 

0 4387 9131 ยาฝัง  

326.  โรงพยาบาลท่าคนัโท 
เลขที่ 183 หมู ่1 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ ์
46190 

0 4387 7110 ยาฝัง  

327. โรงพยาบาลหนองกงุศรี  
เลขที่ 148 หมู ่2 ถนนหว้ยเมก็-ท่าคนัโท อ าเภอหนองกุงศรี  
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46220 

0 4388 1106-7 ยาฝัง  หว่ง 

328. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชกฉิุนารายณ์ 
เลขที่ 193 หมู ่13 ต าบลบวัขาว อ าเภอกุฉินารายณ์  
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46110  

0 4385 1290 ยาฝัง  

329. โรงพยบาลนามน 
เลขที่ 183 หมูท่ี่ 7 ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46230 

0 4386 7056 
ยาฝัง 

 
 

330. โรงพยาบาล ร่องค า 
เลขที่ 101/1 ถนนร่องค า-โพนทอง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46210 

          0 4389 7203-6 
 

ยาฝัง 
 

 

331. โรงพยาบาลเขาวง 
ม.16 ต.คุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46160 

0 4385 9059 ยาฝัง  

332. โรงพยาบาลสมเดจ็ 
เลขที่ 389 หมู ่2 ถนนถนีานนท์ ต าบลสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็  
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46150 

0 4386 1140 ยาฝัง หว่ง 
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333. โรงพยาบาลนาคู 
ต าบลนาค ู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ ์46160 

0 4312 6893 ยาฝัง  

ขอนแก่น 

334. คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น  
เลขที่ 752-754 ถนนศรจีนัทร์ อ าเภอเมอืง ขอนแก่น 40000 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : วารณีุ 

0 4322 3627 
08 6859 4959 

จนัทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น. 
เสาร์-อาทติย ์9.00-17.00 น. 

ยาฝัง 
2,500 

 

335. โรงพยาบาลขอนแก่น  
เลขที่ 54,56 ถนนศรจีนัทร์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัขอนแก่น 40000 

0 4333 6789 ต่อ 1258 
Oscc / คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง  หว่ง 

336.  โรงพยาบาลบ้านฝาง 
เลขที่ 330 หมู ่9 ถนนมะลวิลัย ์ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง 
จงัหวดัขอนแก่น 42070 

0 4326 9206 ยาฝัง  

337.  โรงพยาบาลพระยืน 
เลขที่ 269 หมู ่1 ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 
40320 

0 4326 6045-6  
0 4326 6142-3 

ยาฝัง  

338.  โรงพยาบาลหนองเรือ 
เลขที่ 243 หมู ่13 ถนนมลวิรรณ ต าบลหนองเรอื อ าเภอหนองเรอื
จงัหวดัขอนแก่น 40210 

0 4329 4057-8 ยาฝัง  หว่ง 

339.  โรงพยาบาลชมุแพ 
เลขที่ 82 หมู ่8 ถนนมลวิรรณ ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ  
จงัหวดัขอนแก่น 40130 

0 4331 1044  
ศุกร์ 08.00-16.00 น. 
วางแผนครอบครวั 

ยาฝัง  

340.  โรงพยาบาลสีชมพู 
เลขที่ 311 หมู ่10 ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น 
40220 

0 4339 9448-9 / 
0 4339 9176 

ยาฝัง  หว่ง 

341.  โรงพยาบาลน ้าพอง 
เลขที่ 22/2 หมู ่2 อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40310 

0 4344 1011 ต่อ 
งานบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ  
ศูนยเ์วชปฏิบตัคิรอบครวั 
คลนิิกวางแผนครอบครวั  

วนัพฤหสั 

ยาฝัง  หว่ง 

342.  โรงพยาบาลอบุลรตัน์ 
เลขที่ 175 หมูท่ี่ 2 ต าบลเขือ่นอุบลรตัน์ อ าเภออุบลรตัน์  

0 4344 6112-3 ยาฝัง  
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จงัหวดัขอนแก่น 40250 
343.  โรงพยาบาลบ้านไผ่ 
เลขที่ 718 หมู ่3 ถนนแจง้สนิท ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่  
จงัหวดัขอนแก่น 40110 

0 4327 2234, 0 4327 2357, 
0 4327 4141, 0 4327 4143 

ยาฝัง  

344.  โรงพยาบาลพล  
เลขที่ 215 ถนนมติรภาพ ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
40120 

0 4341 4710-12 ยาฝัง  หว่ง 

345.  โรงพยาบาลแวงน้อย 
เลขที่ 148 หมู ่12 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จงัหวดัขอนแก่น 

0 4349 9123 ยาฝัง  

346.  โรงพยาบาลหนองสองห้อง 
เลขที่ 803 หมู ่16 ถนนเจนจบทศิ ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนอง
สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 40190 

0 4349 1010 ยาฝัง  

347.  โรงพยาบาลภเูวียง 
เลขที่ 136 ถนนภูเวยีง-กุดฉิม ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จงัหวดั
ขอนแก่น 40150  

0 4329 1194 ยาฝัง  

348.  โรงพยาบาลมญัจาคีรี 
เลขที่ 316 หมู ่14  ต าบลกุดเคา้  อ าเภอมญัจาครี ีจงัหวดัขอนแก่น  
40160 

0 4338 1415-8 
คลนิิกวางแผนครอบครวั 
พุธ 08.00-16.00 น. 

ยาฝัง  

349.  โรงพยาบาลชนบท 
เลขที่ 231 หมู ่11 ถนนแจง้สนิท ต าบลชนบท อ าเภอชนบท  
จงัหวดัขอนแก่น 40180 

0 4328 6440 ยาฝัง  

350.  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
เลขที่ 198 หมู ่10 ถนนมติรภาพ ต าบลค ามว่ง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จงัหวดัขอนแก่น 40280 

0 4344 9095 ยาฝัง  

351. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 7  
เลขที่ 195 ถนนศรจีนัทร์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000 0 4323 5902-5 

ยาฝัง  
2,500 

หว่ง 
600 

352.  โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
เลขที่ 82 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 
40110 

0 4326 7041 ยาฝัง  
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353. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

เลขที่ 123 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
40002  

0 4336 3044 
จนัทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 

วางแผนครอบครวั 
ยาฝัง  หว่ง 

354.  โรงพยาบาลซ าสูง  
เลขที่ 231 หมู ่3 ถนนกระนวน-เชยีงยนื ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 40170 

0 4321 9192 ยาฝัง  หว่ง 

355. โรงพยาบาลเปือยน้อย 
เลขที่177 หมู่ 7 ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น 0 4349 4002 ยาฝัง  

มหาสารคาม 

356. โรงพยาบาลมหาสารคาม  
เลขที่ 168 ถนนผดงุวถิ ีบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
44000 

0 4374 1225 ยาฝัง  

357. โรงพยาบาลโกสุมพิสยั  
เลขที่ 256 หมู่13 ถนนศรโีกสมุ ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสมุพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 44140 

0 4376 1330   
0 4376 1565 

ยาฝัง หว่ง 

358.  โรงพยาบาลเชียงยืน 
เลขที่ 403 ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2237 ต าบลเชยีงยนื 
อ าเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 44160 

0 4378 1045 ยาฝัง  

359. โรงพยาบาลบรบือ  
ชุมชนบรบอื หมู ่1 ถนนหนองบ่อ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื 
จงัหวดัมหาสารคาม 44130 

0 4377 1439 / 0 4377 1686 ยาฝัง  หว่ง 

360. โรงพยาบาลนาเชือก  
เลขที่ 52 หมู ่2 ถนนนาเชอืก-พยคัฒภูมพิสิยั ต าบลนาเชอืก  
อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 44170 

0 4377 9029 ยาฝัง  

361. โรงพยาบาลวาปีปทุม  
เลขที่ 258 หมู ่2 ถนนวาปีปทุม-มหาสารคาม ต าบลหนองแสง  
อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม 44120 

0 4379 9110 ยาฝัง  

362. โรงพยาบาลแกด า 
เลขที่ 155 หมู ่16 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม 
44190 

0 4378 7026 / 
0 4378 7411 

ยาฝัง  



อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

42 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

363. โรงพยาบาลพยคัฆภมิูพิสยั 
เลขที่ 693 ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
44110 

0 4379 1381 ยาฝัง  

364. โรงพยาบาลนาดนู 
ถนนนาดนู-นาเชอืก ต าบลนาดนู อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 
44180 

0 4379 7016 ยาฝัง  

365. โรงพยาบาลกดุรงั 
เลขที่ 30 หมู ่10 ต าบลกุดรงั อ าเภอกุดรงั จงัหวดัมหาสารคาม 
44130 
 

0 4372 8198 ยาฝัง  

ร้อยเอด็ 

366. โรงพยาบาลร้อยเอด็  
เลขที่ 111 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45000 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : วิยะฉัตร  
 

0 4351 8000 
จนัทร์ – ศุกร์  

8.00 – 16.00 น. 
คลนิิกวยัใส Hotline 24 ชม. 

08 1768 4103 

ยาฝัง หว่ง 

367. โรงพยาบาลพนมไพร  
เลขที่ 170 หมู ่3 ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : วิยะฉัตร 

0 4391 3212 
วางแผนครอบครวั  

คลนิิกพิเศษ 
ทุกวนัองัคาร 8.30-12.00 น. 

ยาฝัง หว่ง 

368. โรงพยาบาลจตุรพกัตรพิมาน  
เลขที่ 165 หมู ่4 ถนนปัทมานนท์ ต าบลหวัชา้ง  
อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45180 

0 4356 1073 ยาฝัง  

369. โรงพยาบาลโพนทอง  
เลขที่ 196 หมู ่10 ถนนโพนทอง-ขอนแก่น ต าบลสระนกแกว้  
อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45110 

0 4357 1231 ยาฝัง  หว่ง 

370. โรงพยาบาลเสลภมิู  
เลขที่ 279 หมู ่7 ต าบลขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
45120 

0 4355 1322 ยาฝัง  หว่ง 

371.  โรงพยาบาลสุวรรณภมิู 
0 4358 1321-3 ยาฝัง  
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เลขที่ 530 หมู ่20 ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
45130 

372. โรงพยาบาลหนองฮี  
เลขที่ 120 หมู ่10 ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 0 4350 6167 ยาฝัง  

373. โรงพยาบาลหนองพอก 
เลขที่ 162 หมู ่1 ถนนทรงบาดาล ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45210 

0 4357 9073 ยาฝัง  

374. โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ 
ต าบลศรสีมเดจ็ อ าเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45000 
 
 

0 4350 8154-5 ยาฝัง  

เขต 8 นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธานี 

นครพนม 

375.  โรงพยาบาลศรีสงคราม 
เลขที่ 294 หมู ่7 ถนนศรสีงคราม-ท่าดอกแกว้ ต าบลศรสีงคราม 
อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 48150  

0 4259 9230 ยาฝัง  

376. โรงพยาบาลนครพนม  
เลข ที่270 ถนนอภบิาลบญัชา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม 48000 

0 4251 1424  
 0 4251 1422  
0 4251 1850 

ยาฝัง  

บงึกาฬ 

377.  โรงพยาบาลบึงกาฬ 
เลขที่ 255 หมู ่1 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 
38000  

0 4249 1161-3 
ยาฝัง 

 

378.  โรงพยาบาลพรเจริญ 
เลขที่ 1 หมู ่8 ต าบลพรเจรญิ อ าเภอพรเจรญิ จงัหวดับึงกาฬ 38180 
 

0 4248 7099-100 
ยาฝัง 

 

379.  โรงพยาบาลบึงโขงหลง 
เลขที่ 428 หมู ่11 บา้นโนนสว่างเหนือ ต าบลบงึโขงหลง  
อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ 38220 

0 4241 6180 
ต่อ หอ้งคลอด 

วางแผนครอบครวั 
จนัทร์ องัคาร 08.00-12.00น. 

ยาฝัง 
2,800 

 

380. โรงพยาบาลศรีวิไล  
เลขที่ 300 ม. 11 ต าบลศรวีไิล อ าเภอศรวีไิล จงัหวดับงึกาฬ 38210 

0 4249 7099-100 ยาฝัง  
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381. โรงพยาบาล บุ่งคล้า 
เลขที่ 217 หมู ่2 ถนนบงึกาฬ-บ้านแพง ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ 
จงัหวดับึงกาฬ 43140 

0 4249 9106-7 ยาฝัง  

เลย 

382.  โรงพยาบาลผาขาว 
เลขที่ 155 หมู ่8 บา้นพรสวรรค ์ต าบลโนนปอแดง  
อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย 42240 

0 4281 8101-2  
ต่อ กลุม่งานสง่เสรมิ 

พฤหสับด ี13.00-16.00  

ยาฝัง 
3 ปี 

2,500 
 

383.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชด่านซ้าย (รพร.) 
เลขที่ 168 หมู ่3 ต าบลดา่นซา้ย อ าเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย 42120 

0 4289 1276 
Call Center 08 1263 2232 

ยาฝัง  

384. โรงพยาบาลนาแห้ว  
เลขที่ 80 หมู ่5 ถ.ดา่นซา้ย - นาแหว้ ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้  
จงัหวดัเลย 42170 
 

0 4289 7039 ยาฝัง  

385. โรงพยาบาลเลย 
เลขที่ 32/1 ถ.มลวิรรณ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 
42000 

0 4286 2123 ยาฝัง  

สกลนคร 

386.  โรงพยาบาลสกลนคร 
เลขที่ 1041 ถนนเจรญิเมอืง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสกลนคร  47000  
 

0 4271 1615,  
0 4271 1636, 0 4271 1236,  

0 4271 6565-6,  
0 4271 5141-5 ต่อ 

2232,2323 
คลนิิกสตู-ินรเีวช วางแผน

ครอบครวั ทุกวนั  
08.00-12.00 น. 

ยาฝัง  

387.  โรงพยาบาลกดุบาก  
เลขที่ 249 หมู ่1 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร 
47180 

0 4278 4021 ยาฝัง  

388.  โรงพยาบาลพงัโคน 
เลขที่ 188 หมู ่9 ถนนนิตโย ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน  
จงัหวดัสกลนคร 47160 

0 4277 1222 ยาฝัง  
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389.  โรงพยาบาลวาริชภมิู 
เลขที่ 83 ถนนวารชิ-กุดบาก ต าบลวารชิภูม ิอ าเภอวารชิภูม ิจงัหวดั
สกลนคร 47150 

0 4297 3751 ยาฝัง  

390.  โรงพยาบาลวานรนิวาส 
เลขที่ 1 หมู ่9 ถนนพงัโคน-บงึกาฬ ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอวานร
นิวาส จงัหวดัสกลนคร 47120 

0 4297 3411 ยาฝัง  

391.  โรงพยาบาลค าตากล้า 
เลขที่ 80 ถนน ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 222 ต าบล ค าตากลา้ 
อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 47250 

0 4279 6046 ยาฝัง หว่ง 

392.  โรงพยาบาลบ้านม่วง 
 หมู่ 2 ต าบลมว่ง อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร 47140 
 
 
 

0 4279 4118  
วางแผนครอบครวั  

จนัทร์ 08.30-16.00 น. 
ยาฝัง  

393.  โรงพยาบาลส่องดาว 
เลขที่ 87 หมู ่9 ถนนสอ่งดาว-ค าบิด ต าบลสอ่งดาว อ าเภอสอ่งดาว 
จงัหวดัสกลนคร 47190 

0 4278 6026 ยาฝัง  

394.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดิน (รพร.) 
เลขที่ 291 หมู ่11 ต าบลสว่างแดนดนิ อ าเภอสว่างแดนดนิ  
จงัหวดัสกลนคร 47110 

0 4272 1111 ยาฝัง  

395. โรงพยาบาลอากาศอ านวย 
เลขที่ 386 หมูท่ี่ 3 ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั
สกลนคร 47170 

0 4279 9000 ยาฝัง  

396. โรงพยาบาล เต่างอย 
เลขที่ 80 หมู ่6 ถนนเต่างอย-บา้นศรวีชิา ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่า
งอย จงัหวดัสกลนคร 47260 

0 4276 1021 ยาฝัง  

397. โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
เลขที่ 76 หมู ่8 ต าบลตองโขบ  อ าเภอโคกศรสีพุรรณ  จงัหวดั
สกลนคร  47280 

0 4276 6054 ยาฝัง  

398. โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 0 4270 9148 ยาฝัง  
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เลขที่ 374 หมู ่2 บา้นเจรญิศลิป์ ต าบลเจรญิศลิป์ อ าเภอเจรญิศลิป์ 
จงัหวดัสกลนคร 47290 

หนองคาย 

399. โรงพยาบาลหนองคาย  
เลขที่ 1158 หมู ่3 ในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 43000 

0 4241 3456-65 ยาฝัง  หว่ง 

400. โรงพยาบาลโพนพิสยั  
เลขที่ 77 หมู ่3 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 
43120 

0 4247 1204-5 /  
0 4247 1667 

ยาฝัง  

401.  โรงพยาบาลสงัคม 
เลขที่ 72 หมู ่3 ถนนทางหลวง 211 ต าบลผาตัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดั
หนองคาย 43160 

042-441-029 ยาฝัง  

402. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชท่าบ่อ 
เลขที่ 160 หมู ่13 ถนนหนองสองหอ้ง - ศรเีชียงใหม่ 
ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 43110 
 

สายดว่นวยัใส 
โทร 08 7218 2403  หรอื     

08 6859 2089 
จนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

เวลา 8.30-20.00 น. 

ยาฝัง  

หนองบวัล าภ ู

403.  โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 
เลขที่ 106 ถนนไสยราษฎร์บูรณะ ต าบลเมอืงใหม ่อ าเภอศรบีุญเรอืง 
จงัหวดัหนองบวัล าภู 39180 

0 4235 3443 ยาฝัง  

404. โรงพยาบาล สุวรรณคหูา 
เลขที่ 400 ถนนพระไชยเชษฐา ต าบลสวุรรณคหูา อ าเภอสวุรรณคหูา 
จงัหวดัหนองบวัล าภู 39270 

0 4237 2169 ยาฝัง  

อดุรธานี 

405. โรงพยาบาลอดุรธานี  
เลขที่ 33 ถนนเพาะนิยม ต าบลหมากแขง็ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัอุดรธานี 41000 

0 4224 5555, 0 4234 8889 ยาฝัง หว่ง 

406. โรงพยาบาลกมุภวาปี  
เลขที่ 7 หมู ่5 ถนนจติรประสงค ์ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี  
จงัหวดัอุดรธานี 41110 

0 4233 2146-7 / 
0 4233 1236-8 

ยาฝัง  หว่ง 

407.  โรงพยาบาลโนนสะอาด 
เลขที่ 78 หมู่1โรงพยาบาลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด  
จงัหวดัอุดรธานี 41240 

0 4239 2732 ยาฝัง  
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408. โรงพยาบาลหนองหาน  
เลขที่ 376 หมู ่6 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 
41130 

0 4226 1135-6 / 
0 4226 1324-8 

ยาฝัง  

409.  โรงพยาบาลไชยวาน 
เลขที่139 หมู ่9 ต าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน จงัหวดั
อุดรธานี 41290 

0 4226 5331 ยาฝัง  

410.  โรงพยาบาลบ้านผอื 
เลขที่ 134 หมู่ 2 ถนนพลบัผอื ต าบลพลบัผอื จงัหวดัอุดรธานี 41160 0 4228 1026-8 ยาฝัง  

411. โรงพยาบาลหนองแสง  
บา้นค าหวา้ทอง หมู่ 7 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง  
จงัหวดัอุดรธานี 41340 

0 4239 6311 ยาฝัง  

412.  โรงพยาบาลพิบูลรกัษ์ 
เลขที่ 269 หมู ่11 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบูลยร์กัษ์  
จงัหวดัอุดรธานี 41130 

0 4225 8111 
 

ยาฝัง  

413.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชบ้านตุง (รพร.) 
เลขที่ 145 หมู ่7 ถนนบรบิาลด าร ิต าบลศรสีทุโธ อ าเภอบา้นดุง 
จงัหวดัอุดรธานี 41190 

0 4227 3700 ยาฝัง  

414. โรงพยาบาลหนองววัซอ 
เลขที่ 1 หมู ่1 ต.หนองววัซอ อ.หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 41360 0 4228 5896 ยาฝัง  

415. โรงพยาบาลทุ่งฝน  
ที่อยู ่: 134 หมู่ 11 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี 41310 0 4226 8051 ยาฝัง  

416. โรงพยาบาลน ้าโสม  
เลขที่ 6 หมู ่1 ต าบลศรสี าราญ อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 0 4228 7484 ยาฝัง  

417. โรงพยาบาลศรีธาตุ 
เลขที่ 27 หมู ่13 ต าบลจ าปี อ าเภอศรธีาตุ จงัหวดัอุดรธานี 41230 0 4214 0332-3 ยาฝัง  

เขต 9  นครราชสีมา บุรีรมัย์ ชยัภมิู สุรินทร ์ 
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นครราชสีมา 

418.  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
เลขที่ 49 ถนนชา้งเผอืก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา 30000  

0 4423 5000 ยาฝัง  

419. โรงพยาบาลครบุรี  
เลขที่ 628 หมู ่4 ต าบลครบุร ีอ าเภอครบุร ีจงัหวดันครราชสมีา 
30250 

0 4444 4490 ยาฝัง  หว่ง 

420.  โรงพยาบาลคง  
เลขที่ 2 หมู ่11 ต าบลเมอืงคง อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 30260  

0 4422 5216 ยาฝัง  

421. โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม  
เลขที่ 392 หมู ่4 ต าบลบา้นเหลือ่ม อ าเภอบา้นเหลือ่ม จงัหวดั
นครราชสมีา 30350 
 

0 4425 6248 ยาฝัง  

422. โรงพยาบาลด่านขดุทด  
เลขที่ 11 หมู ่2 ต าบลดา่นขนุทด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดั
นครราชสมีา30210  

0 4438 9493 ยาฝัง  หว่ง 

423.  โรงพยาบาลโนนไทย  
เลขที่ 707 หมู่1 ถนนสรุนารายณ์ ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสมีา 30220 

0 4438 1032 / 
0 4438 1066 

ยาฝัง  

424. โรงพยาบาลโนนสูง  
เลขที่ 182 ถนนโนนสงู-มติรภาพ ต าบลโนนสงู อ าเภอโนนสงู  
จงัหวดันครราชสมีา 30160 

0 4425 6214 ยาฝัง  

425.  โรงพยาบาลขามสะแกแสง 
เลขที่ 459 ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2150 ต าบลขาม
สะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

0 4438 3578 ต่อ 150 
จนัทร์ 08.30 – 12.00 น. 

ยาฝัง  

426. โรงพยาบาลสูงเนิน 
เลขที่ 280 หมู ่8 ต าบลสงูเนิน อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา 
30170 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : มณีรตัน์  

0 4428 6713 ต่อ 324 ยาฝัง  

427. โรงพยาบาลบวัใหญ่  
0 4446 1855 / 0 4429 2047 ยาฝัง  
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เลขที่ 6 ถนนเทศบาล ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสมีา30120  

428.  โรงพยาบาลประทาย 
เลขที่ 5 ถนนเจนจบทศิ หมู ่13 ต าบลประทาย อ าเภอประทาย 
จงัหวดันครราชสมีา 30180  

0 4448 9011 ยาฝัง  

429.  โรงพยาบาลปักธงชยั  
เลขที่ 327 หมู ่1 ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสมีา 30150 

0 4444 1011 ยาฝัง  

430.  โรงพยาบาลพิมาย 
เลขที่ 138 ถนนพมิาย-ตลาดแค ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา 30110  
 

0 4447 1511 
ต่อ Oscc / สขุภาพจติ 

ยาฝัง 
3,500 

หว่ง 
900 

431.  โรงพยาบาลชมุพวง  
เลขที่ 504 หมู่1 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา 
30270  

0 4447 7281 ยาฝัง  หว่ง 

432.  โรงพยาบาลสูงเนิน  
เลขที่ 280 ถนนมติรสมัพนัธ ์หมู ่1 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสมีา 30170 

0 4428 6023   
0 4428 6422-3 

ยาฝัง  หว่ง 

433.  โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
เลขที่ 198 หมู่ 7 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ต าบลขามทะเลสอ  
อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 30280 

0 4439 7111   

434.  โรงพยาบาลสีค้ิว  
เลขที่ 212 หมู ่2 ถนนมติรภาพ-สคีิว้ ต าบลมติรภาพ อ าเภอสคีิว้ 
จงัหวดันครราชสมีา 30140 

0 4441 2685-7 ยาฝัง  

435.  โรงพยาบาลปากช่องนานา 
เลขที่ 400 ถนนมติรภาพ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง  
จงัหวดันครราชสมีา 30130  

0 4431 1856  
0 4431 2568 

ยาฝัง  
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436.  โรงพยาบาลหนองบุนมาก  
เลขที่ 198 หมู ่4 ต าบลหนองหวัแรด อ าเภอหนองบุนมาก จงัหวดั
นครราชสมีา 30410 

0 4444 8734-5 ยาฝัง  

437.  โรงพยาบาลแก้มสนามนาง 
เลขที่ 111 หมู ่1 ถนนนิเวสน์รตัน์ ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแกง้
สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 30440 

0 4433 9083-5 
ยาฝัง 

 

438.  โรงพยาบาลโนนแดง 
เลขที่ 37 หมู ่1 อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสมีา 30220  0 4447 5073 ยาฝัง  

439.  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
เลขที่ 211 ถนนพบิูล-ละเอียด ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา 30000 

0 4427 3370-5 ยาฝัง  

440.  โรงพยาบาลล าทะเมนชยั 
เลขที่ 222 หมู ่1 ต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั จงัหวดันครราชสมีา 
30270 

0 4475 6404 
ยาฝัง 

 

441.  โรงพยาบาลป.แพทย์ 
เลขที่ 45-53 ถนนไชยณรงค์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา30000 

0 4423 4999 ยาฝัง  

442.  โรงพยาบาลพระทองค า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เลขที่ 99 หมู ่5 ต าบลพงัเทียม อ าเภอพระทองค า จงัหวดั
นครราชสมีา 30220 

0 4475 6175 
ยาฝัง 

 

443.  โรงพยาบาลเทพรตัน์นครราชสีมา  
เลขที่ 345/5 หมู ่6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา
30280 

0 4439 5000 ยาฝัง  

444.  โรงพยาบาลสีดา  
หมู ่1 ต าบลสดีา อ าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา 30430 0 4432 9234 ยาฝัง  

445. ศนูย์อนามยัท่ี 9 นครราชสีมา 
เลขที่ 177 หมู ่6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
30280 

0 4430 5131 ยาฝัง  

446. โรงพยาบาล เสิงสาง 
หมู ่8 ต าบลเสงิสาง อ าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา 30330 

 
0 4445 7212-5 

ยาฝัง  
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447. โรงพยาบาล โชคชยั 
เลขที่ 220 ถนนออมสนิ ต าบลโชคชยั อ าเภอโชคชยั  
จงัหวดันครราชสมีา 30190 

0 4449 1161 ยาฝัง  

448. โรงพยาบาลบวัลาย 
หมู ่05 ต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวดันครราชสมีา 0 4449 5002 ยาฝัง  

บุรีรมัย์ 

449.  โรงพยาบาลบุรีรมัย์ 
เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์
31000 

0 4461 5002 ยาฝัง  หว่ง 

450.  โรงพยาบาลกระสงั 
เลขที่ 140 หมู่ 9 ต าบลกระสงั อ าเภอกระสงั จงัหวดับุรรีมัย์ 31160 

0 4469 1509 ยาฝัง  

451.  โรงพยาบาลนางรอง 
เลขที่ 692 ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรรีมัย ์31110 

0 4463 3461 ยาฝัง  

452. โรงพยาบาลหนองก่ี  
เลขที่ 255 หมู ่1 ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลทุ่งกระตาด  
อ าเภอหนองกี่ จงัหวดับุรรีมัย์ 31210  

0 4464 1195  
0 4465 3315-6 

ยาฝัง  หว่ง 

453.  โรงพยาบาลละหานทราย  
เลขที่ 55 หมู ่8 ถนนนิคมเขต ต าบลละหานทราย  
อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรรีมัย ์31170 

0 4464 9029 / 0 4464 9015 ยาฝัง  

454.  โรงพยาบาลบ้านกรวด  
เลขที่ 120 หมู ่3 ถนนไมยรตัน์ ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นกรวด  
จงัหวดับุรรีมัย ์31180 

0 4467 9088 / 
0 4467 9428-9 

ยาฝัง  

455.  โรงพยาบาลพทุไธสง 
เลขที่ 1 หมูท่ี่ 12 บา้นศรษีะแรด ต าบลมะเฟือง อ าเภอพุทธไทสง 
จงัหวดับุรรีมัย ์31120 

0 4468 9131 ยาฝัง  

456.  โรงพยาบาลล าปลายมาศ  
เลขที่ 41 หมู ่7 ถนนล าปลายมาศ-นางรอง ต าบลล าปลายมาศ  
อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย ์31130 

0 4466 1242-3 / 
0 4466 0162-3 

ยาฝัง หว่ง 
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457.  โรงพยาบาลสตึก  
เลขที่ 124/1 ต าบลนิคม อ าเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย์ 31150 

0 4468 1281 ต่อ 117  
คลนิิกพิเศษกลุม่การพยาบาล 

ยาฝัง หว่ง 

458.  โรงพยาบาลปะค า 
เลขที่ 96 หมู ่3 ต าบลปะค า อ าเภอปะค า จงัหวดับุรรีมัย ์31220 0 4465 4208-10 ยาฝัง  

459.  โรงพยาบาลนาโพธ์ิ  
เลขที่ 103 หมู ่8 ต าบลศรสีว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวดับุรรีมัย ์31230 0 4462 9328 / 0 4468 6102 ยาฝัง หว่ง 

460.  โรงพยาบาลหนองหงษ์  
เลขที่ 2 บา้นหนองจกิ ต าบลสระแกว้ อ าเภอหนองหงส์  
จงัหวดับุรรีมัย ์31240 

0 4466 9028 / 0 4466 9126  ยาฝัง  

461.  โรงพยาบาลพลบัพลาชยั 
เลขที่ 99 หมู ่1 ต าบลสะเดา อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรรีมัย ์
31250 

0 4460 8126 ยาฝัง  

462.  โรงพยาบาลห้วยราช   
เลขที่ 5 หมู ่9 ต าบลหว้ยราช อ าเภอหว้ยราช จงัหวดับุรรีมัย์31000 

0 4469 6015 ต่อ คลนิิกวยัรุ่น 
พุธ พฤหสั 08.30 – 16.00 น. 

ยาฝัง 
2,500 

 

463.  โรงพยาบาลช านิ 
เลขที่ 105 หมู ่8 ต าบลช านิ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรรีมัย ์31110 

0 4460 9054 ยาฝัง  

464.  โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  
เลขที่ 161 หมู ่1 ต าบลหนองเยอืง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  
จงัหวดับุรรีมัย ์31120 

0 4465 0317-8 ยาฝัง  

465.  โรงพยาบาลโนนดินแดง 
เลขที่ 25 หมู ่7 ต าบลโนนดนิแดง อ าเภอกิ่ง อ าเภอโนนดนิแดง 
จงัหวดับุรรีมัย ์31260 

0 4460 6247 ยาฝัง  

466.  โรงพยาบาลแคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
เลขที่ 159 หมูท่ี่ 6 บา้นซ่องแมว ต าบลแคนดง กิง่อ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรรีมัย์ 31150 

0 4419 3117 ยาฝัง  

467.  โรงพยาบาลบ้านด่าน 
เลขที่ 92 หมู่ 2 ต าบลบา้นดา่น อ าเภอบา้นด่าน จงัหวดับุรรีมัย ์
31000 

0 4466 4049 ยาฝัง  

468. โรงพยาบาลคเูมือง 0 4469 9238-40 ยาฝัง  
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ถนนบุรรีมัย-์พุทไธสง ต าบลคเูมอืง อ าเภอคูเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์
31190 
469. โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
เลขที่ 90 หมู ่10 ต าบลโนนสวุรรณ อ าเภอโนนสวุรรณ  
จงัหวดับุรรีมัย ์31110 

0 4460 7140-1 ยาฝัง  

470. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
เลขที่ 214 ต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดับุรรีมัย ์
31110 

0 4462 8451 ยาฝัง  

สุรินทร์ 
 
 
 

471.  โรงพยาบาลสุรินทร ์ 
เลขที่ 68 ถนนหลกัเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุินทร์ 
32000 

0 4451 1757 ยาฝัง  

472.  โรงพยาบาลชมุพลบุรี  
เลขที่ 175 หมู ่1 ถนนชุมพลบุร-ีท่าตูม ต าบลชุมพลบุร ีอ าเภอชุมพล
บุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ 32190 

0 4459 6318 /  
0 4459 6320-3 /  

0 4453 3090 
ยาฝัง  

473.  โรงพยาบาลท่าตูม  
เลขที่ 406 หมู ่7 ถนนปัทมานนท์ ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม  
จงัหวดัสรุนิทร์ 32120  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ปัญจพร เสริมผล  

0 4459 1477-8 
คลนิิกที่เป็นมติรกบัวยัรุ่น 

ยาฝัง  หว่ง 

474.  โรงพยาบาลจอมพระ 
เลขที่19 หมูท่ี่ 6 ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร์  

0 4458 1103 
วางแผนครอบครวั  
องัคาร – ศุกร์  

08.30 - 16.00น. 

ยาฝัง  

475. โรงพยาบาลปราสาท  
เลขที่ 602 หมู ่2 ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท 
จงัหวดัสรุนิทร์ 32140 

0 4455 1295 /  
0 4453 2400-1 

ยาฝัง  หว่ง 

476. โรงพยาบาลกาบเชิง  
เลขที่ 700 ถนนสรุนิทร์-ช่องจอม หมู ่17 ต าบลกาบเชงิ  
อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสรุนิทร์ 32210 
 

0 4455 9002 / 
0 4455 9004 

ยาฝัง  

477. โรงพยาบาลรตันบุรี  0 4453 6203-5 ต่อ 2000 
เวชศาสตร์ครอบครวั 

ยาฝัง  หว่ง 
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เลขที่ 150 หมู ่8 ถนนศรรีตัน์ ต าบลรตันบุร ีอ าเภอรตันบุร ีจงัหวดั
สรุนิทร์ 32130  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : นางเตือนจิต  
478. โรงพยาบาลสนม  
เลขที่110 ม.3 ถ.ศรสีนม ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสรุนิทร์ 
32160 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : องัคณา ทุนดี  

0 4458 9025 / 0 4458 9065 
คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง หว่ง 

479. โรงพยาบาลศีขรภมิู  
เลขที่ 42 หมู ่1 ถนนสรุนิทร์-ศรสีะเกษ ต าบลระแงง อ าเภอศขีรภูม ิ
จงัหวดัสรุนิทร์ 32110 
 

0 4456 1341 ยาฝัง  หว่ง 

480.  โรงพยาบาลสงัขะ 
เลขที่ 700 ถนนสาธร ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสรุนิทร์ 32150 

0 4457 2019 ยาฝัง  

481. โรงพยาบาลล าดวน  
เลขที่ 80 หมู ่3 ถนนสรุนิทร์-สงัขะ ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน  
จงัหวดัสรุนิทร์ 32220  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พชัรี สายจีน  

0 4454 1090 
เวชปฏิบตัคิรอบครวั 

องัคาร 08.30 – 12.00 น. 

ยาฝัง  
3 ปี 

3,000 
หว่ง 

482. โรงพยาบาลบวัเชด  
เลขที่221 ม.4 ต.บวัเชด อ.บวัเชด จงัหวดัสรุนิทร์ 32230 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : มณฑการ 

0 4457 9076 / 
0 4457 9072 

ยาฝัง  หว่ง 

483. โรงพยาบาลโนนนารายณ์  
เลขที่ 159 หมู ่6 ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์  
จงัหวดัสรุนิทร์ 32130  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : สุวภทัร โลนุช  

0 4414 4580 
เวชศาสตร์ครอบครวั 

ยาฝัง  

484. โรงพยาบาล ส าโรงทาบ 
เลขที่ 272 ม.1 ถนนขามสามคัค ีต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรง
ทาบจงัหวดัสรุนิทร์ 32170  

0 4456 9080   ยาฝัง  

485. โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
เลขที่ 198 ถนน โยธาธกิารณรงค์-หนองแวง ต าบล ณรงค ์อ าเภอ ศรี
ณรงค ์จงัหวดัสรุนิทร์ 32150 

0 4450 9212 ยาฝัง  
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ชยัภมิู 

486. โรงพยาบาลชยัภมิู  
เลขที่ 2 ถนนบรรณาการ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ
36000 

0 4481 1005  
ต่อ วางแผนครอบครวั ยาฝัง  

487.  โรงพยาบาลบ้านเขว้า 
เลขที่ 800 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิ36170 0 4483 9798 ยาฝัง  

488.  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 
เลขที่ 555 หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั
ชยัภูม ิ 36120 
 

0 4484 7451-8 

ยาฝัง 

 

489.  โรงพยาบาลหนองบวัแดง 
เลขที่ 431 หมู ่16 ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั
ชยัภูม ิ36210 

0 4487 2355 ยาฝัง  

490.  โรงพยาบาลจตุรสั  
เลขที่ 9 หมู ่7 ถนนสคีิว้-ชยัภูม ิต าบลหนองบวัใหญ่ จตุุรสั จงัหวดั
ชยัภูม3ิ6130 

0 4485 1200 / 0 4485 1499 ยาฝัง  

491.  โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค ์ 
เลขที่ 217 หมู ่21 ถ.สรุนารายณ์ ต.บา้นเพชร อ.บ าเหน็จณรงค ์ 
จงัหวดัชยัภูม ิ36160  

0 4485 9099 ยาฝัง  

492.  โรงพยาบาลหนองบวัระเหว  
เลขที่ 301 หมู ่5 ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว  
จงัหวดัชยัภูม ิ36250 

0 4489 7022 ยาฝัง  

493.  โรงพยาบาลภเูขียว เฉลิมพระเกียรติ 
เลขที่149 หมู ่4 ต าบลผกัปัง อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ิ36110 

0 4486 1700-3 ยาฝัง  

494.  โรงพยาบาลบ้านแท่น 
หมู่ 3 ต าบลบา้นแท่น ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูม ิ
36190 
 

0 4488 7111  
          0 4488 7013 

ยาฝัง  

495. โรงพยาบาลแก้งคร้อ  
เลขที่ 1057 หมู ่1 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิ
36150  

0 4488 2899  
          0 4488 2741 

0 4483 1622 
ยาฝัง หว่ง 
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บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ศศิธร 

496.  โรงพยาบาลภกัดีชมุพล 
เลขที่ 160 หมู ่3 ถนนชยัภูม-ินครสวรรค ์ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดี
ชุมพล จงัหวดัชยัภูม ิ36260 

0 4482 8117 ยาฝัง  

497. โรงพยาบาลเทพสถิตย์  
เลขที่ 864 หมู ่1 ถนนสรุนารายณ์ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ 
จงัหวดัชยัภูม ิ36230 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : มนัฑนา ศรีบานเยน็  

0 4485 5098 ต่อ 113,133 
คลนิิกใหก้ารปรกึษา / 

การพยาบาล 
ยาฝัง  

498. โรงพยาบาลคอนสวรรค ์ 
เลขที่ 431 หมู ่13 ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์ 
จงัหวดัชยัภูม ิ36140 

0 4488 9022 / 
0 4488 9096 

ยาฝัง  

เขต 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อบุลราชธานี อ านาจเจริญ  

มุกดาหาร 

499.  โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย 
เลขที่ 52 หมู ่11 ถนนนิคมค าสรอ้ย-หนองสูง ต าบลนิคมค าสร้อย  
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร 49130 

0 4268 1324-5 ยาฝัง 
 

500.  โรงพยาบาลดอนตาล 
เลขที่ 52 หมู ่1 ถนนสขุาภิบาล7 ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า
สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร 49130 

0 4263 8136 ยาฝัง 
 

501.  โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 
เลขที่ 45 หมู ่9 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอ
หวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร 49150 

0 4269 9238-9 ยาฝัง 
 

502. โรงพยาบาลดงหลวง 
เลขที่ 93 หมู ่3 ถนนเปรมพฒันา ต าบลดงหลวง  อ าเภอดงหลวง  
จงัหวดัมุกดาหาร  49140 

0 4269 7023 ยาฝัง 
 

503. โรงพยาบาลมุกดาหาร 
เลขที่ 24 พทิกัษ์พนมเขต ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัมุกดาหาร 49000 

0 4261 1285 / 
0 4261 1379 

ยาฝัง 
 

ยโสธร 
504.  โรงพยาบาลยโสธร  

0 4572 2486-7 ยาฝัง  
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เลขที่ 26 หมู ่7 ถนนแจง้สนิท ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ยโสธร 35000 

505.  โรงพยาบาลทรายมูล 
เลขที่ 100 ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร 35170 0 4578 7023 / 0 4578 7046 ยาฝัง  

506.  โรงพยาบาลกดุชมุ 
เลขที่ 6 หมู ่14 ถนนกุดชุม-เลงินกทา ต าบลกุดชุม อ าเภอกุดชุม 
จงัหวดัยโสธร 35140 

0 4578 9090 ยาฝัง  

507.  โรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว 
เลขที่ 784 หมู ่2 ถนนลมุพุก-มหา ต าบลลมุพุก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ 
จงัหวดัยโสธร 35110 

0 4579 1133 ยาฝัง  

508.  โรงพยาบาลป่าต้ิว 
เลขที่ 294 หมู ่4 ถนนอรุณประเสรฐิ ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอป่าติ้ว 
จงัหวดัยโสธร 35150 

0 4579 5015 ยาฝัง  

509.  โรงพยาบาลค้อวงั 
เลขที่ 2 หมู ่11 ถนนคอ้วงั-พลไว ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั  
จงัหวดัยโสธร 35160 

0 4579 7161 ยาฝัง หว่ง 

510.  โรงพยาบาลไทยเจริญ 
เลขที่ 168 หมู ่1 ต าบลไทยเจรญิ อ าเภอไทยเจรญิ จงัหวดัยโสธร 
35120 

0 4571 8097-8 ยาฝัง  

511. โรงพยาบาลมหาชนะชยั    
เลขที่ 164 ม.4 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 35130 

0 4579 9114 ยาฝัง  

512. โรงพยาบาล สมเดจ็พระยุพราชเลิงนกทา 
เลขที่ 284 หมู ่1 ถนนทยาปัสสา ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา 
จงัหวดัยโสธร 35120 

0 4578 1147 ยาฝัง  

ศรีสะเกษ 

513.  โรงพยาบาลยางชมุน้อย 
เลขที่ 303 หมู ่7 ต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย  
จงัหวดัศรสีะเกษ 33190 

0 4568 7262-3 ยาฝัง  

514.  โรงพยาบาลกนัทรลกัษ์ 
เลขที่ 446 หมู ่5 ถนนด ารงคส์ถติ ต าบลน ้าออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ์  
จงัหวดัศรสีะเกษ  33110 

0 4563 5759 ยาฝัง  
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515.  โรงพยาบาลขขุนัธ์ 
เลขที่ 109 หมู ่6 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
33140 

0 4581 2290-4 ยาฝัง หว่ง 

516.  โรงพยาบาลขนุหาญ 
เลขที่ 6 ถนนขนุหาญ-ศรสีะเกษ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ  
จงัหวดัศรสีะเกษ 33150 

0 4568 1107 ยาฝัง หว่ง 

517. โรงพยาบาลอทุุมพรพิสยั  
เลขที่ 83 หมู ่7 ต าบลก าแพง อ าเภออุทมพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ 
33120 
 
 

0 4569 2020 ยาฝัง  

518.  โรงพยาบาลบึงบูรพ์ 
ทางหลวงชนบท ศก. 4018 ต าบลบงึบูรพ์ อ าเภอบงึบูรพ์ จงัหวดัศรี
สะเกษ 33220 

0 4568 9043 ยาฝัง หว่ง 

519.  โรงพยาบาลห้วยทบัทนั 
เลขที่ 66 หมู ่6 ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะ
เกษ 33210 

0 4569 9045 ยาฝัง  

520.  โรงพยาบาลศรีรตันะ  
เลขที่ 182 หมู ่15 ถนนกนัทรลกัษ์-ศรสีะเกษ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรี
รตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ 33240 

0 4567 7611 ยาฝัง  

521.  โรงพยาบาลน ้าเกลี้ยง 
เลขที่ 62 หมู ่5 ต าบลน ้าเกลีย้ง อ าเภอศรรีตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ 
33240 

0 4567 7140 / 0 4561 2077 ยาฝัง  

522.  โรงพยาบาลพยุห์ 
เลขที่ 62 หมู ่8 ต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห ์จงัหวดัศรสีะเกษ 33230 

0 4581 3624 ยาฝัง  

523.  โรงพยาบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ 
เลขที่ 58 ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2076 ต าบลเสยีว  
อ าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ 33120 
 

08 8590 4132 
วางแผนครอบครวั  

องัคาร 08.30 – 12.00 น. 
ยาฝัง  

524. โรงพยาบาลราษีไศล  0 4568 1107 / 
0 4568 1235-6 

ยาฝัง  
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เลขที่ 164 หมู ่14 ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรสีะเกษ 
33160 
525. โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
ถ.กสกิรรม ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 

0 4561 1503 ยาฝัง  

526. โรงพยาบาล ปรางคก์ู่ 
เลขที่ 84/2 ถนน ทางหลวงชนบท ศก. 3013 ต าบลพมิายเหนือ 
อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรสีะเกษ 33170 

0 4569 7253 ยาฝัง  

527. โรงพยาบาลวงัหิน 
เลขที่ 63 หมู ่19 ต าบลบุสงู อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรสีะเกษ 33270 

0 4560 6089 ยาฝัง  

528. โรงพยาบาลเบญจลกัษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
บา้นเสยีว ม. 07 ต.เสยีว อ.เบญจลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ 
 

0 4560 5390 / 
0 4560 5391 

ยาฝัง  

529. โรงพยาบาลศิลาลาด 
เลขที่ 108บา้นสงยาง หมู่ 05 ต าบลกุง อ าเภอศลิาลาด  
จงัหวดัศรสีะเกษ 33160 

0 4566 8123 ยาฝัง  

530. โรงพยาบาลกนัทรารมย์ 
เลขที่ต ัง้ 183 หมู ่12 อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 33130 

0 4565 1144 ยาฝัง  

531. โรงพยาบาลไพรบึง 
เลขที่ 56 หมูท่ี่ 20 บา้นโพธิไ์ทร ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ  
จงัหวดัศรสีะเกษ 33180 

0 4567 5067 ยาฝัง  

532. โรงพยาบาล โนนคณู 
หมู ่12 ต าบลโนนคณู อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรสีะเกษ 33190 

0 4565 9044 ยาฝัง  

533. โรงพยาบาล ภสิูงห์ 
เลขที่ 83/1 ต าบลหว้ยตึ๊กชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ 33140 

0 4560 8158 ยาฝัง  

อบุลราชธานี 

534. คลินิก สวท เวชกรรม อบุลราชธานี 
เลขที่ 154-56 ถนนศรณีรงค ์ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 
บุคคลท่ีติดต่อได้ : กรรณิการ ์/วรรณภา / มณีมญัชุ ์ 

0 4524 3380 
จนัทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 

เสาร์-อาทติย์  
09.00 – 22.00น. 

ยาฝัง 
2,500

+ 
 

535. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 
เลขที่ 122 ถนนสรรพสทิธิ ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

0 4524 4973 ยาฝัง  
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536.  โรงพยาบาลเขมราฐ 
เลขที่ 319 ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 34170 0 4549 1182 ยาฝัง  

537.  โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
เลขที่ 20/6 ถนนเทศบาล2 อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
34110 

0 4520 4590 / 0 4520 4591 ยาฝัง  

538. โรงพยาบาลวารินช าราบ  
เลขที่ 46 หมู ่6 ถนนศรสีะเกษ ต าบลค าน ้าแซบ อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 

0 4526 7259 ยาฝัง  หว่ง 

539.  โรงพยาบาลสามเดจ็พระยุพราชเดชอุดม 
เลขที่ 299 หมูท่ี่ 19 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอุดม  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34160 

0 4536 1133 ยาฝัง  หว่ง 

540.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 10 
เลขที่ 45 ถ.สถลมาร์ค หมู่ 4 บา้นบวั ต าบลธาตุ อ าเภอวารนิช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 

0 4528 8586-8  ยาฝัง  

541. โรงพยาบาลน ้าขุ่น 
บา้นตาโอง หมู ่05 ต าบลขีเ้หลก็ อ าเภอน ้าขุน่  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34260 

0 4525 2890-1 / 
08 1878 2883 

ยาฝัง  

542. โรงพยาบาลส าโรง  
เลขที่ 68 หมู ่8 ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี 
34360 

0 4530 3100  / 
 0 4530 3012 

ยาฝัง  

543. โรงพยาบาลน ้ายืน  
เลขที่ 234 หมู ่7 ต าบลสวีิเชียร อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี 
34260 

0 4537 1097-8 ยาฝัง  

544. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เลขที่ 300 หมู ่3  ถนนอุบล-ตระการ  ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

0 4531 9300 ยาฝัง  

545. โรงพยาบาลตาลสุม 
เลขที่ 99 หมู ่2 ต าบลตาลสมุ อ าเภอตาลสมุ จงัหวดัอุบลราชธานี  
34330 

0 4542 7137 ยาฝัง  

546. โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม  0 4530 7032-33 ยาฝัง  

http://hpc10.anamai.moph.go.th/main.php?filename=contact_us
http://hpc10.anamai.moph.go.th/main.php?filename=contact_us
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เลขที่ 175 หมู ่3 ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรอีุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี 34160 
547. โรงพยาบาล บุณฑริก 
เลขที่ 200 ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
34230 

0 4520 1296 ยาฝัง  

548. โรงพยาบาลบุณฑริก [อบุลราชธานี] 
เลขที่ 200 หมู ่1 ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34280 

0 4539 7097-8 ยาฝัง  

549. โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
 เลขที่ 378 หมู่ 10 ต าบลมว่งสามสบิ อ าเภอมว่งสามสบิ  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34140 
 

0 4548 9064 ยาฝัง  

550. โรงพยาบาลดอนมดแดง 
เลขที่ 1 หมู ่12 ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

0 4530 8053 ยาฝัง  

551. โรงพยาบาล สิรินธร 
หมู ่10 ถนนสถติยนิ์มานกาล ต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมน้อย 
อ าเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลราชธานี 34350 

0 4536 6149 ยาฝัง  

552. โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  
เลขที่ 103 หมู1่5 ต าบลนาค า อ าเภอศรเีมอืงใหม่ จงัหวดั
อุบลราชธานี 34250 

0 4539 9112 ยาฝัง  

553. โรงพยาบาลโขงเจียม  
เลขที่ 277 หมู ่2 ถนนพบิูล-โขงเจยีม ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม 
จงัหวดัอุบลราชธานี 34220 

0 4535 1083 ยาฝัง  

อ านาจเจริญ 

554. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
เลขที่ 291 หมู ่8 ถนนอรุณประเสรฐิ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 37000 

0 4551 1940 ยาฝัง หว่ง 

555.  โรงพยาบาลชานุมาน 
เลขที่ 4 หมู ่8 ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
37210  

0 4546 6303 ยาฝัง  
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556.  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
เลขที่120 หมู ่8 ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา  
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 37110 

0 4546 5232 / 0 4546 5209 ยาฝัง หว่ง 

557.  โรงพยาบาลหวัตะพาน 
เลขที่ 176 หมู ่7 ถนนประชาราษฎร์ ต าบลรตันวาร ี 
อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจรญิ 37240 

0 4546 9003 / 0 4546 9123 ยาฝัง  

558. โรงพยาบาลพนา 
หมู ่2 บา้นดอนขวญั ถนนพนา-ตระการ ต าบลพนา อ าเภอพนา 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 37180 

0 4546 3114-5 ยาฝัง  

559. โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
เลขที่ 83 หมู ่3 ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม  
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 37290 
 

0 4546 1008  
0 4546 1126 

ยาฝัง หว่ง 

เขต 11 กระบี่ ชมุพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธ์านี พงังา ระนอง ภเูกต็ 

กระบี่ 

560. โรงพยาบาลกระบี่  
เลขที่ 325 ถ.อุดรกจิ ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 81000 0 7561 1226 ยาฝัง  

561. โรงพยาบาลเขาพนม  
เลขที่ 71 ม.9 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ 81140 

0 7568 9110  
0 7568 9509 

ยาฝัง  

562.  โรงพยาบาลคลองท่อม 
เลขที่ 79 หมู ่9 ต าบลคลองท่อมใต ้อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 
81120 

0 7564 0320-1 ยาฝัง  

563.  โรงพยาบาลอ่าวลึก 
เลขที่ 3/1 หมู ่7 ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ 81110 

0 7561 9105-9  
0 7561 9108 

ยาฝัง  

564.  โรงพยาบาลล าทบั 
เลขที่ 94 หมู ่5 ถนนล าทบั-ไร่คอก ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดั
กระบี่ 81120 

0 7564 3255 ยาฝัง  

565.  โรงพยาบาลเหนือคลอง 
เลขที่ 256 หมู ่1 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ 
81130 

0 7569 1801 , 0 7569 1805 
0 7569 1826 , 0 7569 1141 

ยาฝัง  
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566. โรงพยาบาลเกาะลนัตา 
เลขที่118 ถนน ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4245 ต าบลเกาะลนัตา
ใหญ่ อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ 81150 

0 7569 7190 ยาฝัง  

567. โรงพยาบาล ปลายพระยา 
เลขที่ 333 ถนนอ่าวลกึ-พระแสง ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระ
ยา จงัหวดักระบี่ 81160 

          0 7568 7454-5 ยาฝัง  

ชมุพร 

568. คลินิกชมุพรรวมแพทย์  
เลขที่ 77-79 ถนนศาลาแดง ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ชุมพร 86000 
 

0 7750 6022 
จนัทร์ – เสาร์  

12.00 – 14.00 น.  
และ 17.00 – 20.00 น.  

หว่ง 
1,000 

 

569. โรงพยาบาลชมุพรเขตอดุมศกัด์ิ  
เลขที่ 222 ถนนพศิษิฐพยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัชุมพร 86000  

0 7750 5940 
คลนิิกนรเีวช หรอื  
สายดว่นศูนยพ์ึ่งได ้

ยาฝัง หว่ง 

570. โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
เลขที่ 290 หมู ่12 ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 86210 

0 7757 8478 / 
 0 7757 8457 

ยาฝัง  

571. โรงพยาบาลหลงัสวน  
เลขที่ 82 หมู ่5 เพชรเกษม ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน จงัหวดั
ชุมพร 86110 

0 7752 9999 ยาฝัง หว่ง 

572. โรงพยาบาลสวี  
เลขที่120 หมู ่7 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอสว ีจงัหวดัชุมพร 86130 0 7753 1206 ยาฝัง หว่ง 

573. โรงพยาบาลพะโต๊ะ  
เลขที่ 138 หมู ่8 ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร 86180 0 7753 9046 ยาฝัง  

นครศรีธรรมร
าช 

574.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 198 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

0 7534 0250 ยาฝัง  

575.  โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช  
เลขที่ 479 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

0 7535 6014 ยาฝัง  

576.  โรงพยาบาลลานสกา 
เลขที่ 249 หมู่1ต าบลเขาแกว้ อ าเภอลานสกา  0 7539 1-023 ยาฝัง  
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จงัหวดันครศรีธรรมราช 80230 

577.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชฉวาง (รพร.) 
เลขที่ 20 หมูท่ี่ 8 ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
80150 

0 7548 1113 ยาฝัง  

578. โรงพยาบาลเชียรใหญ่  
เลขที่ 251 หมู ่1 ถนนบ่อลอ้-ปากพนัง ต าบลทอ้งล าเจยี  
อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 80190 

0 7538 6123 / 0 7533 1024 ยาฝัง หว่ง 

579.  โรงพยาบาลชะอวด 
เลขที่ 23 ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4165 ต าบลชะอวด  
อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 80180 

0 7538 1011 ยาฝัง  

580. โรงพยาบาลท่าศาลา  
เลขที่158 หมู ่3 ถนนนครศรฯี-สรุาษฎร์ธานี ต าบลท่าศาลา  
อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

0 7552 1133 / 0 7552 1186 ยาฝัง  

581.  โรงพยาบาลนาบอน 
เลขที่ 244 หมู ่2 ถนนนาบอน-นาโพธิ ์ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80220 

0 7549 1332 ยาฝัง  

582. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่  
เลขที่ 599 หมู ่2 ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80240 

0 7548 9084 / 0 7536 8867 ยาฝัง  

583.  โรงพยาบาลปากพนัง 
เลขที่ 212 ถนนชายน ้า ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 80140  

0 7551 7990-2 ยาฝัง  

584. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  
เลขที่ 812 หมู ่13 ถนนเขาชุมทอง ต าบลร่อนพบิูลย ์อ าเภอร่อน
พบิูลย์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 80130 

0 7544 9120 / 0 7533 6091 ยาฝัง หว่ง 

585. โรงพยาบาลสิชล 
เลขที่ 189 หมู ่5 ถนนศุภโยคพฒันา ต าบลสชิล อ าเภอสชิล  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80120 

0 7553 6381 ยาฝัง  

http://www.chawanghosp.org/
http://www.chawanghosp.org/


อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

65 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

586.  โรงพยาบาลหวัไทร 
เลขที่ 16 หมู ่4 ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 
80170  

0 7538 8388 ยาฝัง  

587.  โรงพยาบาลบางขนั 
เลขที่ 3 หมู ่1 ถนนบ่อลอ้-ล าทบั ต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80360 

0 7537 1025 ยาฝัง  

588.  โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
ต าบลสามต าบล อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 80130 

ในเวลา 0 7530 8099 
นอกเวลา 0 7530 88540 

ยาฝัง  

589. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 11 
เลขที่ 99 หมู ่2 ถนนนครศรฯี-ปากพนัง ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80330 

0 7539 9460-4 ยาฝัง หว่ง 

590. โรงพยาบาลพระหรหม 
เลขที่ 55 หมูท่ี่ 1 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  80000 

0 7537 8900-1 ยาฝัง  

591. โรงพยาบาลพรหมคีรี 
 หมู ่9 ถนนนครศร-ีนบพติ า อ าเภอพรหมครี ี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80320 

0 7539 6123 ยาฝัง  

592. โรงพยาบาล ทุ่งสง 
เลขที่ 277 ถนนชยัชุมพล ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง  
จงัหวดัจงัหวดันครศรธีรรมราช 80110 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : คณุธีระกานต์ 

0 7541 0100 ต่อ 1300 
ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 

ยาฝัง หว่ง 

593. โรงพยาบาล พิปนู 
เลขที่ 372 หมู ่5 ต าบลยางคอ้ม อ าเภอพปินู  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80270 

0 7549 9026   

สุราษฎรธ์านี 
 
 
 
 

594.  โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี 
เลขที่ 56 หมูท่ี่ 2 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
84000 

0 7791 5600 ยาฝัง  

595. โรงพยาบาลเกาะสมุย  
เลขที่ 61 หมู ่1 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
84140 

0 7791 3200 ยาฝัง หว่ง 
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596.  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  
เลขที่ 76 หมู ่9 ถนนสรุาษฎร์-นครศรฯี ต าบลพลายวาส  
อ าเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84160 

0 7724 4518-9 ยาฝัง หว่ง 

597.  โรงพยาบาลดอนสกั 
เลขที่ 11 หมู ่5 ถนนดอนสกั-ขนอน ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั   
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84220 

0 7737 1401 ยาฝัง  

598.  โรงพยาบาลท่าฉาง  
หมู ่1 ต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84130 0 7738 9124 / 0 7738 9111 ยาฝัง  

599.  โรงพยาบาลเคียนซา  
เลขที่ 195 หมู ่2 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84260  

0 7738 7189-90 ยาฝัง  

600.  โรงพยาบาลพระแสง 
เลขที่ 42 หมู ่1 ต าบลอปัิน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
84210 

0 7736 9098 ยาฝัง หว่ง 

601. โรงพยาบาลพนุพิน  
เลขที่ 166 ถนนธราธบิด ีต าบลท่าขา้ม อ าเภอพุนพนิ  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84130 

0 7731 1100 ยาฝัง  

602.  โรงพยาบาลชยับุรี 
เลขที่ 114 หมู ่3 ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสรุาษฏรานี 
84350 
 

0 7736 7075 ต่อ 
วางแผนครอบครวั 

จนัทร์ 08.30 -16.00 น. 
คลนิิกวยัรุ่น กลุม่งานเวช

ปฏบิตั ิศุกร์ 08.30-16.30 น. 

ยาฝัง  

603.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเวียงสระ 
เลขที่ 204/16 หมูท่ี่ 10 ต าบลบา้นสอ้ง อ าเภอวียงสระ  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84190 

0 7736 1283 / 0 7736 2013 ยาฝัง หว่ง 

604.  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
เลขที่ 203 หมู ่4 ต าบลท่าโรงชา้ง อ าเภอพุนพนิ  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  84130   
 

0 7735 7164-7 ต่อ 
คลนิิกวางแผนครอบครวั 
จนัทร์ 13.00 – 16.00 น. 

ยาฝัง  
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พงังา  605. โรงพยาบาลครุะบุรีชยัพฒัน์  
เลขที่ 374 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม ต าบลครุะบุร ีอ าเภอครุะบุร ีจงัหวดั
พงังา 82150 

0 7649 1709-12 ยาฝัง  

606.  โรงพยาบาลท้ายเหมืองชยัพฒัน์ 
ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 82120 

0 7657 1505 ยาฝัง  

ภเูกต็ 

607.  โรงพยาบาลถลาง  
เลขที่ 358 ม.1 ถนนเทพกระษตัร ีต าบลเทพกระษตัร ีอ าเภอถลาง 
จงัหวดัภูเกต็ 83110 

 0 7631 1033 / 0 7631 1111 ยาฝัง  

608. โรงพยาบาลศนูย์วชิระภเูกต็ กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัภูเกต็ 83000 
บุคคลท่ีติดต่อ: คณุเยาวนิต 

0 7636 1234 ยาฝัง  

ระนอง 

609. โรงพยาบาล กระบุรี 
เลขที่ 168 หมู ่2 ต าบลน ้าจดื อ าเภอกระบุร ีจงัหวดัระนอง 85110 

 
0 7789 1036 

ยาฝัง  

610. โรงพยาบาล กะเปอร์ 
เลขที่ 195 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ 
จงัหวดัระนอง 85120 

0 7789 7016 ยาฝัง  

เขต 12 นราธิวาส พทัลุง สตูล สงขลา ตรงั ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส 

611.  โรงพยาบาลศรีสาคร  
เลขที่ 108 หมู ่2 ต าบลซากอ อ าเภอศรสีาคร  
จงัหวดันราธวิาส 96210 

0 7356 1145  
วยัรุ่น /สขุภาพจติ 

ยาฝัง 
1,500 

 

612.  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครรินทร์ 
เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 96000 

0 7351 0999 ต่อ 5428 
  ฝากครรภ์ 

ยาฝัง 
2,200 

หว่ง 
500 

613.  โรงพยาบาลสุไหงโกลก 
เลขที่ 1 ทรายทอง5 ต าบลสไุหงโก-ลก อ าเภอสไุหงโก-ลก  
จงัหวดันราธวิาส 96120 

0 7361 5666  
คลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง หว่ง 

614.  โรงพยาบาลสไหงปาดี 
เลขที่ 334 หมู ่1 ถนนจารุเสถยีร ต าบลปะลรุู อ าเภอสไุหงปาด ี
จงัหวดันราธวิาส 96140 

0 7365 1169 ต่อ  109  
จติเวช 

ยาฝัง  

615. โรงพยาบาล ระแงะ 0 7367 1287 ยาฝัง  
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หมู ่1 ถนนระแงะมรรคา ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ  
จงัหวดันราธวิาส 96130 
616. โรงพยาบาลบาเจาะ 
เลขที่ 315 ถนนเพชรเกษม ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ  
จงัหวดันราธวิาส 96170 

0 7359 9085 ยาฝัง หว่ง 

617. โรงพยาบาล แว้ง 
หมู ่2 ถนนแวง้-สไุหงโก-ลก ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธวิาส 
96160 

0 7365 9008 ยาฝัง  

พทัลุง 

618.  โรงพยาบาลพทัลุง 
เลขที่ 421 ถนนราเมศวร์ ต าบลคหูาสวรรค์ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัพทัลุง 93000 

0 7460 9500 ยาฝัง  

619. โรงพยาบาลกงหรา  
เลขที่ 164 หมู่1 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 
93180 

0 7468 7076-7 
วางแผนครอบครวั  
จนัทร์ – ศุกร์ 

13.00 - 16.30น. 
0 7460 9500 ต่อ 1232 

ยาฝัง  

620.  โรงพยาบาลเกาชยัสน 
เลขที่ 543 หมู ่3 ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 
93130 

0 7469 1131 
วางแผนครอบครวั 
พุธ 08.30-16.00 น. 

ยาฝัง  

621.  โรงพยาบาลควนขนุน  
เลขที่ 232 ม.9 ต าบลควนขนุ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 93110 

0 7468 1198 / 0 7478 2071 ยาฝัง  

622.  โรงพยาบาลศรีพรรพต  
หมู ่9 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรบีรรพต จงัหวดัพทัลงุ 93190 

0 7468 9336 / 0 7468 9106 
 

ยาฝัง  

623.  โรงพยาบาลป่าบอน  
อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  93170 

0 7484 1600 ยาฝัง  

624.  โรงพยาบาลบางแก้ว 
เลขที่ 609  หมู่ 1 ต าบลท่ามะเดือ่ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ 
93140 

0 7469 7111 ยาฝัง  

625. โรงพยาบาลป่าพะยอม  
เลขที่ 29 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม อ าเภอป่าพยอม จงัหวดัพทัลุง 
93160 

0 7462 4163-4 ยาฝัง  หว่ง 



อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

69 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

626. โรงพยาบาลศรีนครินทร ์(ปัญญานันทภิข)ุ 
เลขที่ 109 ม.9 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรนีครนิทร์ พทัลงุ 93000 

0 7460 5600 ยาฝัง  หว่ง 

627. โรงพยาบาล ตะโหมด 
เลขที่ 29 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม ต าบลแมข่ร ีอ าเภอตะโหมด จงัหวดั
พทัลงุ 93160  

0 7469-5580-1 ยาฝัง  

628. โรงพยาบาลปากพะยูน  
เลขที่ 956 ม.1 ต.ปากพะยนู อ.ปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง 93120 

0 7469 9023 ยาฝัง  

สตูล 

629.  โรงพยาบาลสตูล 
เลขที่ 55/1 ถนนหตัถกรรมศกึษา ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืงสตูล 
จงัหวดัสตูล 91000 

0 7472 3500-9 ยาฝัง หว่ง 

630.  โรงพยาบาลควนกาหลง  
เลขที่ 90 หมู ่7 ถนนประชาสงเคราะห ์ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน
กาหลง จงัหวดัสตูล 91130 

0 7475 2080-2 ต่อ 104 ยาฝัง  

631.  โรงพยาบาลท่าแพ  
เลขที่ 155 หมู ่2 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ  จงัหวดัสตูล 91150 

0 7478 7442-3 ยาฝัง  

632.  โรงพยาบาลละงู 
เลขที่ 194 ต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจงัหวดัสตูล 91110 0 7477 3563-8 ยาฝัง  

633.  โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
เลขที่ 50 หมู ่8 ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 91120 

ในเวลา 0 7478 9165-6  
นอกเวลา 0 7478 9614 

ยาฝัง  

สงขลา 

634.  โรงพยาบาลสงขลา 
เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนประชาสงคเ์คราะห์ ต าบลควนกาหลง  
อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 91130 

0 7475 2080 ยาฝัง  

635.  โรงพยาบาลสทิงพระ  
เลขที่ 96 หมู ่1 ถนนระโนต-สงขลา ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา 90190 

0 7439 7112 / 0 7439 7038 ยาฝัง  

636.  โรงพยาบาลจะนะ 
เลขที่35 หมู ่2 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ  
จงัหวดัสงขลา 90130 

0 7420 7070 / 
0 7420 7071 

ยาฝัง  
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637.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
เลขที่ 20 ถนนนาทว-ีประกอบ ต าบลปากน ้า อ าเภอนาทว ี 
จงัหวดัสงขลา 90160 

0 7434 1701-2 ยาฝัง  หว่ง 

638.  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 
ถนนสะบา้ยอ้ย-ยะหา ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย  
จงัหวดัสงขลา 90210 

0 7437 7100 ยาฝัง หว่ง 

639.  โรงพยาบาลระโนด  
เลขที่5/1 หมู ่5 ถ.ระโนด-หวัเขาแดง ต าบลระโนด อ าเภอระโนด  
จงัหวดัสงขลา 90140 

0 7439 2932-4 ยาฝัง  

640.  โรงพยาบาลรตัภมิู  
เลขที่ 289 หมู ่1 ถนนยนตรการก าธร ก าแพงเพชร อ าเภอรตัภูม ิ 
จงัหวดัสงขลา 90180 

0 7443 0390-9 ยาฝัง หว่ง 

641.  โรงพยาบาลสะเดา  
เลขที่ 110 ถนนปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90120 
 

0 7441 1288 / 0 7441 1277 ยาฝัง หว่ง 

642.  โรงพยาบาลควรเนียง  
เลขที่1 หมู ่1 ถนนยนตรการก าธร ต าบลรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง  
จงัหวดัสงขลา 90220 

0 7438 6646-7 ยาฝัง  

643.  โรงพยาบาลสิงหนคร 
เลขที่ 80/1 หมู ่5 ต าบลสทงิหมอ้ อ าเภอสงินคร จงัหวดัสงขลา 
90280 

 0 7433 0539 ยาฝัง  

644.  โรงพยาบาลหอยโข่ง 
เลขที่ 21 หมู ่1 ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโขง่   
จงัหวดัสงขลา 90230 

0 7425 1788 ยาฝัง  

645. โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 90110     

คลนิิกนรเีวช 0 7445 1762 
วางแผนครอบครวั 

0 7445 1764 
จนัทร์ – ศุกร์  

8.30 – 12.00 น.  
และ องัคาร 13.00 – 15.00 น. 

ยาฝัง หว่ง 
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646. คลินิก เวชกรรม สวท หาดใหญ่ 
เลขที่ 8-12 ราษฎรอุทศิ ซอย9 ถนนราชอุทศิ หาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 90110 

0 7425 2691 /  
08 5585 9580 

จนัทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. 
เสาร์ 09.00-17.00 น. 

ยาฝัง หว่ง 

647. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
เลขที่ 182 ถ.รตัถการ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 0 7427 3100 ยาฝัง  

648. โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 
เลขที่ 36/4 หมู ่3 ถนนเกาะใหญ่-ระโนด ต าบลเชงิแส  
อ าเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 90270 

 
0 7439 9023 

ยาฝัง  

649. โรงพยาบาลนาหม่อม 
เลขที่120/3 ม.3 ต าบลพจิติร อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 90310   0 7459 3774-8 ยาฝัง  

650. โรงพยาบาล ปาดงัเบซาร์ 
เลขที่ 42 หมู ่9 ถนนสะเดา-ปาดงัเบซาร์ ต าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา 90240 

0 7452 1486 ยาฝัง  

651. โรงพยาบาลบางกล า่ 
เลขที่ 117 ม.1 ต าบลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 90110      0 7432 8221 – 2 ยาฝัง  

652. โรงพยาบาลเทพา 
เลขที่ 207 หมู ่5 ถนนล าไพล-เทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดั
สงขลา 90150 

0 7437 6359 / 0 7437 6360 ยาฝัง  

ตรงั 

653.  โรงพยาบาลตรงั 
เลขที่ 69 ถนนโคกขนั ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 
92000  

0 7520 1500 ยาฝัง  

654.  โรงพยาบาลย่านตาขาว  
เลขที่ 293 หมู ่1 ถนนตรงั-ปะเหลยีน ต าบลยา่นตาขาว  
อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 92140 

0 7528 1448 / 
0 7524 0932-3 

ยาฝัง  

655.  โรงพยาบาลปะเหลียน  
เลขที่ 248/2 หมู ่5 ถนนตรงั-สตูล ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลยีน 
จงัหวดัตรงั 92120 

0 7528 9010 / 
0 7528 9275 

ยาฝัง  

656.  โรงพยาบาลสิเกา 0 7529 1017 ยาฝัง  

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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เลขที่ 231/6 ถนนตรงั-สเิกา ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 
92150 
657.  โรงพยาบาลห้วยยอด  
เลขที่ 17 หมู ่2 ถนนเทศารษัฏา ต าบลเขายาว อ าเภอหว้ยยอด 
จงัหวดัตรงั 92130 

0 7527 1049  
0 7527 2063 

ยาฝัง  

658.  โรงพยาบาลนาโยง  
เลขที่ 216 หมู ่ 2 ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
92170 

0 7529 9099 / 
0 7524 2405-6 

ยาฝัง  

659.  โรงพยาบาลรษัฎา 
เลขที่ 11 หมู ่6 ถนนเทศารษัฎา ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดั
ตรงั 92160 

0 7528 6237 ยาฝัง  

660. โรงพยาบาล วงัวิเศษ 
เลขที่ 239 หมู ่7 ต าบลวงัมะปรางเหนือ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรงั 
92220 

0 7529 6052-3 ยาฝัง  

661. โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เลขที่ 98หมู่ 09 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรงั 
92120 

0 7520 8838 ยาฝัง  

662. โรงพยาบาล กนัตงั 
เลขที่ 39 ถนนควนทองส ีต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
92110 

0 7525 1256 ยาฝัง  

ปัตตานี 

663. โรงพยาบาลปัตตานี  
เลขที่ 2 ถนนหนองจกิ ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตานี 
94000 

0 7332 3411-5 ยาฝัง  

664.  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสายบุรี 
เลขที่ 162 ต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบุร ีจงัหวดัปัตตานี 94110 

0 7341 1184 ยาฝัง  

ยะลา 

665. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 12 
เลขที่ 95 ถนนเทศบาล1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 
95000 

0 7321 2862 
ต่อคลนิิกวยัรุ่น 

ยาฝัง 
2,700 

หว่ง 
 700 

666. โรงพยาบาล เบตง 
เลขที่ 227 ถนนรตันกจิ ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 95110 

คลนิิก สตูกิรรม / อนามยั
เจรญิพนัธุ์ 

 0 7323 4078-9  ต่อ 117 

ยาฝัง 
 

 



อพัเดท ฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 

73 
 

เขตสุขภาพ / 
จงัหวดั 

สถานบริการ โทรศพัท์ /เวลาท าการ 
คมุก าเนิดก่ึง

ถาวร 
ค่าบริการ 

667. โรงพยาบาลรามนั  
เลขที่ 207 หมู ่1 ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
95140 

0 7329 9503-4 
ยาฝัง 

 
 

เขต13 กรงุเทพมหานคร 

กรงุเทพฯ                                                                                         

668. คลินิก สวท เวชกรรม ดินแดง 
เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์1 ถนนประชาสงเคราะห์  
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : วรญัญา / สสุด ี 

0 2245 7382-5 
จนัทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. 

เสาร์ 9.00-17.00 น. 
ยาฝัง  

669. คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน 
เลขที่8 ซอยวิภาวด ี44 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ปทยัทพิย ์/อจัฉรา  

0 2941  2320 ต่อ
181,182,183 

จนัทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 

ยาฝัง 
2,500 

หว่ง 
600 

670. คลินิก สวท เวชกรรม ป่ินเกล้า 
เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรนิทร์ แขวงอรุณ-อมรนิทร์   
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ศริลิกัษณ์ /ฉมามาศ 

0 2433 9077 / 0 2433 6561 
จนัทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น. 

เสาร์: 9.00-17.00 น. 
 

หว่ง 
700 

671. โรงพยาบาลคลองตนั 
เลขที่ 3284 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : ปาลติา 08 1696 4756 

0 2319 2101-5 ต่อ 172 
ต่อ วางแผนครอบครวั 
ทุกวนั 8.30-17.00 น. 

 
หว่ง 

1,500 

672. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล  

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400 

0 2201 2167  
วางแผนครอบครวั 
องัคาร,พฤหสั  

7.00 น. เป็นตน้ไป 

ยาฝัง หว่ง 

673. โรงพยาบาลศิริราช 
เลขที่ 2 ถนนวงัหลงั แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700 

0 2419 4736-7/ 
0 2419 5995 / 
0 2866 0225 

ต่อ วางแผนครอบครวั 
พฤหสั 13.00-16.00 น. 

ยาฝัง  
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674. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
10330 

0 2256 5294  
ต่อ วางแผนครอบครวั 

จนัทร์–ศุกร์ 8.00-12.00 น. 
ยาฝัง หว่ง 

675. โรงพยาบาลต ารวจ 
เลขที่ 492/1 ถนนพระราม1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10330 

0 2207 6000  
ต่อ วางแผนครอบครวั 

จนัทร์–ศุกร์ 08.00-12.00 น. 
ยาฝัง  

676. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์อนามยัท่ี 13  
เลขที่18 ถนนพหลโยธนิ อนุสาวรยี์-บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

0 2521 3064 
ต่อ วางแผนครอบครวั 

องัคาร,ศุกร์ 8.30 – 11.30 น. 
ยาฝัง หว่ง 

677. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  
เลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 

0 2244 3000  
ต่อ วางแผนครอบครวั 

จนัทร์–ศุกร์ 7.00-12.00 น. 
ยาฝัง  

678. โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัม์ิ 
เลขที่48 หมู2่ เลยีบวาร ีแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก  
กรุงเทพฯ 10530 

0 2988 4100 
ต่อ วางแผนครอบครวั 
พุธ, ศุกร์ 8.00-10.00 น. 

ยาฝัง  

679. โรงพยาบาลเลิดสิน  
เลขที่ 190 ถนนสลีม แขวงศรเีวียง เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

0 2353 9800 
ต่อ วางแผนครอบครวั 

พฤหสั 13.00 – 15.00 น. 
ยาฝัง หว่ง 

680. โรงพยาบาลมเหสกัข์ 
เลขที่ 46/7-9 ถนนมเหสกัข ์แขวงสลีม เขตบางรกั  
กรุงเทพฯ 10500 

0 2635 7123 ต่อ สตูนิรเีวช 
จนัทร์–ศุกร์ 8.00–12.00 น. 

หว่ง  

681. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10330 (ตกึ ภปร.ชัน้7) 

0 2256 5294  
ต่อ วางแผนครอบครวั 

จนัทร์–ศุกร์ 8.00-12.00 น. 
ยาฝัง  

682. โรงพยาบาลพระป่ินเกล้า 
เลขที่ 504 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ต าบลบุคคโล  
เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

0 2876 6120 ต่อ นรเีวช 
จนัทร์–ศุกร์ 8.00-11.00 น. 

ยาฝัง หว่ง 
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683. โรงพยาบาลตากสิน 
เลขที่ 543 ถนนสมเดจ็เจา้พระยา แขวงคลองสาน  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

0 2437 0123   
ต่อ 1213, 1214 

พุธ 13.00-14.30 น. 
ยาฝัง  

684. โรงพยาบาลกลาง 
เลขที่ 514 ถนนหลวงป้อมปราบศตัรูพ่าย ซอยเนินค่ายหลวง  
แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10100 

0 2220 8000 ต่อ สตูนิรเีวช 
จนัทร์–พฤหสั 
8.00-12.00  น. 

ยาฝัง  

685. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชติุนธิโร อทิุศ  
เลขทื่ 6 ซอยหนองแขม-ศรนีวล1 แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

0 2429 3577ต่อ นรเีวช 
พุธ 8.00- 12.00 น. 

ยาฝัง  

686. ศนูย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
เลขที่ 395 ประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ
10400  
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : กรองทอง 

0 2246 1553 ต่อ 104,107 
จนัทร์-ศุกร์(เวน้พฤหสั) 

8.30-15.00  น. 
นอกเวลาพุธ 16.00-19.00 น. 

หว่ง  

687. โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์ 
เลขที่ 8 ซอย109 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 

0 2289 7000  
ต่อ วางแผนครอบครวั 
องัคาร 13.00-15.00 น. 

ยาฝัง  หว่ง 

688. โรงพยาบาลสิรินธร 
เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
10250 

0 2328 6901 
วางแผนครอบครวั 

จนัทร์–ศุกร์ 8.00 -12.00 น. 
(ยกเวน้วนัองัคาร) 

ยาฝัง  

689. ศนูย์บริการสาธารณสุข 10 สุขมุวิท 
เลขที่ 722 ซอยสขุมุวทิ 30 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

0 2258 4892 
วางแผนครอบครวั 

พฤหสั 13.00 น. เป็นตน้ไป 
หว่ง  

690. โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
เลขที่ 18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

0 2421 2222 ต่อ สตูนิรเีวช 
จนัทร์–ศุกร์ 9.00-12.00 น. 

ยาฝัง  

691. โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช พอ.บนอ. 
เลขที่171 ถนนพหลโยธนิ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220 

0 2534 7000 ต่อ สตูนิรเีวช 
พุธ-พฤหสั13.00-15.00 น. 

ยาฝัง  
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692. โรงพยาบาลนพรตันราชธานี 
เลขที่ 679 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 
10230 

0 2517 4270 ต่อ นรเีวช 
พฤหสั–ศุกร์ 8.00-11.00 น. 
อาคารเฉลมิพระเกยีรตชิัน้ 4 

ยาฝัง  

693. โรงพยาบาลลาดกระบงักรงุเทพมหานคร 
เลขที่ 2 ซอยลาดกระบงั 15 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบงั  
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

0 2326 9995 / 0 2326 7711  
ต่อ 254, 258 

วางแผนครอบครวั  
พุธ 13.00-16.00 น. 

ยาฝัง  หว่ง 

694. โรงพยาบาลราชวิถี 
เลขที่ 2 อาคารสรินิธร ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กทม 10400 

0 2354 8108-37 ต่อ 3037 ยาฝัง  

  

 


