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รายนามสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการคุมกาเนิดกึง่ ถาวร
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เริม่ ให้บริการพร้อมกันทัวประเทศตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) สิทธิประกันสังคม หรือ สวัสดิการรักษาพยาบาล
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และจะเป็ นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปั ญหาแม่วยั รุน่ และป้ องกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในครังที
้ ่ 2 ได้
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สถานบริ การแยกตามเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพ /
จังหวัด
เขต 1

เชียงราย

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เชียงราย เชียงใหม่ น่ าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง
1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Hot line 0 5375 6537
เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัด
0 5371 1300 ต่อ 1722
เชียงราย 57000
คลินิกวัยรุ่น /สูตนิ รีเวชกรรม
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : จุฬาตรีกลู /พรรณา
2. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ 200 หมู่ 1 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
0 5391 7678
เชียงราย 57110
ANC / สุขภาพจิต
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ปิ ยะวรรณ/ มะลิ วลั ย์
3. คลิ นิก สวท เวชกรรม เชียงราย
0 5371 3090 ,09 8250 0288
เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัด
จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
เชียงราย 57000
เสาร์ 9.00-12.00 น.
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : รุจจิ ระภา
4. โรงพยาบาลเวียงป่ าเป้ า
0 5378 1342
เลขที่ 131 ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย 57170
กลุม่ การพยาบาล
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : พิ กลุ ทอง /ขนิ ษฐา
5. โรงพยาบาลเวียงแก่น
เลขที่ 151 หมู่ 6 ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
053 603140ต่อ279
57310
ต่อ คลินิกวัยรุ่น
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : สุกลั ยา/ราไพณี
6. โรงพยาบาลพญาเม็งราย
0819801334
เลขที่ 156 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
053-799033ต่อ120
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : อุมาริ นทร์ วิ ลยั
ต่อ คลินิกวัยรุ่น
7. โรงพยาบาลพาน
เลขที่ 516 หมู่ 1 ตาบลม่วงคา อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
0 5372 1345 ต่อ 155 ANC
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : สายใจ
8. โรงพยาบาลแม่สาย

0 5373 1300-1
4

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง
2,800

ยาฝั ง
3,000

ห่วง
700

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง
2,500

ห่วง
ห่วง
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เลขที่ 101 หมู่ 10 ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
57130
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : นางวิ ภาดา
9. โรงพยาบาลป่ าแดด
เลขที่ 195 ถนนพาน-ร่องแมต ตาบลป่ าแดด อาเภอป่ าแดด
จังหวัดเชียงราย 57190
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : สุพิชญา
10. โรงพยาบาลแม่จนั
เลขที่ 274 หมู่ 5 ตาบลแม่จนั อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย 57110

0 5364 2510
เวชปฏิบตั คิ รอบครัวและ
ชุมชน

11. โรงพยาบาลเทิ ง
เลขที่ 146 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 57160
12. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
เลขที่ 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย 57200

13. คลิ นิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่
เลขที่ 200/3 ถนนบารุงราษฎร์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : พัชราภรณ์ /รุจิรา/เนติ มา

เชียงใหม่

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ
350

0 5365 4479 ต่อ 237
สุขภาพจิตและยาเสพติด

ยาฝั ง
2,500

0 5377 1300
0 5377 1056

ยาฝั ง

คลินิกวัยรุ่น
083-3218866
ยาฝั ง
053-795259 ต่อ 279
งานวางแผนครอบครัว ต่อ120
คลินิกวัยรุ่นรพ.เวียงเชียงรุง้
รับให้
053-953137-8ต่อ129และ
คาปรึกษา-ส่ง
ทางเพจ เพื่อนใจวัยรุ่นเวียง
ต่อ
เชียงรุง้
0 5324 9406
ยาฝั ง
จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
2,500
เสาร์ 9.00-16.00 น.

14. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุ กลู เฉลิ มพระเกียรติ ๖พรรษา
เลขที่ 11 หมู่ 9 ตาบลช่างเคิง่ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

0 5348 5371-6

ยาฝั ง

15. โรงพยาบาลพร้าว
เลขที่ 181 หมู่ 4 ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

0 5347 5271

ยาฝั ง

16. โรงพยาบาลสันกาแพง
เลขที่ 129 หมู่ 1 ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
50130

0 5344 6635-7

ยาฝั ง

17. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
5

0 5387 6856 ต่อ 112
คลินิกให้การปรึกษา

ห่วง

ยาฝั ง ห่วง
3,300 1,200
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เลขที่ 61/134 ซอย11 ถนนเวียงพิงค์ ตาบลช้างคลาน
อาเภอเมือง เทศบาลนคร จังหวัดเชียงใหม่ 50100
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : พรรณนฤมิ ตร / ดรุณี
18. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถนนสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5324 6856 ต่อ 662
คลินิกวัยรุ่น

0 5393 0300

ยาฝั ง

0 5399 9200
วางแผนครอบครัว
อังคาร 13.00 – 16.00 น.

ยาฝั ง

0 5349 5166

ยาฝั ง

แผนกสูติ – นารีเวชกรรม
0 5345 1144 ต่อ 733
24 ชัวโมง
่

ยาฝั ง

0 5331 1404
ต่อ วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5388 0745-6
เวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝั ง

24. โรงพยาบาลแม่อาย
เลขที่191 หมู่ 8 ตาบลมะลิกา อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

05345 9036

ยาฝั ง

25. โรงพยาบาลไชยปราการ
ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

0 5387 0444

ยาฝั ง

26. โรงพยาบาลสันทราย
ถนนแม่รมิ -สันทราย ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290

0 5392 1199

ยาฝั ง

19. โรงพยาบาลนครพิ งก์
เลขที่ 159 หมูท่ ่ี 10 ถนนโชตนา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ 50180
20. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
เลขที่ 2 หมู่ 8 ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
50220
21. โรงพยาบาลฝาง
เลขที่ 30 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
50110
22. โรงพยาบาลสันป่ าตอง
เลขที่ 149 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120
23. โรงพยาบาลแม่ออน
เลขที่ 75 หมู่ 1 ตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
50130
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27. โรงพยาบาลสะเมิ ง
เลขที่ 191 หมู่ 10 ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
50250
28. โรงพยาบาลนาน้ อย
เลขที่ 110 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลศรีษะเกษ อาเภอนาน้อย
จังหวัดน่ าน 55150
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้: มะลิ วลั ย์ พวงจิ ตร
29. โรงพยาบาลสองแคว
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนท่าวังผา-เชียงคา ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสอง
แคว จังหวัดน่ าน 55160
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : สาวิ ตรี
30. โรงพยาบาลท่าวังผา
เลขที่ 84 หมู่ 1 ถนนน่ าน-ทุ่งช้าง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน 55140
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้: นงนุช

น่ าน

31. โรงพยาบาลน่ าน
เลขที่ 1 ถนนวรวิชยั ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
55000
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : บุณิกา
32. โรงพยาบาลเวียงสา
เลขที่ 131 ตาบลกลางเวียง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน 55110
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : สมจิ ตร
33. โรงพยาบาลนาหมื่น
เลขที่ 25 หมู่ 14 ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาหมืน่ จังหวัด
น่ าน 55180
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : เสาวลักษณ์
34. โรงพยาบาลแม่จริ ม
เลขที่ 218 หมู่ 4 ถนนน่ าน-แม่จริม ตาบลหนองแดง อาเภอแม่จริม
จังหวัดน่ าน 55170
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : บุษบา
35. โรงพยาบาลบ้านหลวง
7

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5348 7124-5

ยาฝั ง

0 5478 9089 /
09 7920 4507
คลินิกวัยรุ่น

ยาฝั ง

0 5477 7085
เวชปฏิบตั ิ

ยาฝั ง
2,800

0 5475 5016 ต่อ 125
คลินิกวัยรุ่น

ยาฝั ง
1,900

0 5471 9000 /
0 5477 1620

ยาฝั ง

0 5475 2012

ยาฝั ง
3,000

0 5478 7013 ต่อ 120
คลินิกวัยรุ่น 08 1796 0336

ยาฝั ง
2,500

0 5476 9036 /
09 1858 7475
เวชปฏิบตั คิ รอบครัว

ยาฝั ง

0 5476 1060

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

เลขที่ 191 หมู่ 2 ตาบลป่ าคาหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่ าน
55190
36. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน 55130

0 5479 5100

ยาฝั ง

37. โรงพยาบาลสันติ สุข

0 5476 7045

เลขที่ 205 หมู่ 4 ตาบลดูพ่ งษ์ อาเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน 55210
38. โรงพยาบาลบ่อเกลือ
เลขที่ 188 หมู่ 1 ถนนปั ว-บ่อเกลือ ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่ าน 55220
39. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.ปั ว
เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก ตาบลวรนคร อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน
55120
40. โรงพยาบาลปง
เลขที่ 395 หมู่ 9 ตาบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
41. โรงพยาบาลพะเยา
ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

พะเยา

แพร่

42. โรงพยาบาลเชียงคา
เลขที่ 244 หมูท่ ่ี 4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตาบลหย่วน อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา 56110
43. โรงพยาบาล ชุมชนจุน
เลขที่ 7 หมู่ 7 ถนนจุน-ปง ตาบลห้วยข้าวก่ า อาเภอจุน จังหวัด
พะเยา 56150
44. โรงพยาบาลแพร่
เลขที่ 144 ถนนช่อแฮ ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : พิ ชชานันท์
8

ยาฝั ง

0 5477 8066

ยาฝั ง

0 5479 1104
0 5475 6407

ยาฝั ง

0 5449 7255 ต่อ 204

ยาฝั ง

0 5440 9300
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5440 9000

ยาฝั ง

0 5440 9200

ยาฝั ง

0 5453 3500 ต่อ 2811
คลินิกนรีเวช

ยาฝั ง
2,500

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ
45. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
เลขที่ 545 หมู่ 9 ถนนยันตรกิจโกศล ตาบลเด่นชัย อาเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ 54110

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5461 3134 ต่อ 168

ยาฝั ง

46. โรงพยาบาลลอง
0 5458 1661ต่อ 1095
ยาฝั ง
เลขที่ 156 หมู่ 6 ถนนจรูญลองรัตน์ ตาบลห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัด
วางแผนครอบครัว
แพร่ 54140
47. โรงพยาบาลร้องกวาง
0 5459 7298 , 0 5459 7115
เลขที่ 323 หมู่ 6 ตาบลร้องเข็ม อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 ต่อ 124 ห้องกลุม่ การพยาบาล ยาฝั ง

แม่ฮ่องสอน

ลาปาง

48. โรงพยาบาลศรีสงั วาลย์
เลขที่ 101 ถนนสิงหนาทบารุง ตาบลจองคา อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58000
49. โรงพยาบาลแม่ลาน้ อย
เลขที่ 79 ม.9 ตาบลแม่ลาน้อย อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
58120
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ดรุณี
50. โรงพยาบาลปางมะผ้า
เลขที่ 240 หมู่1 ตาบลสบป่ อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
58150
51. โรงพยาบาลแม่สะเรียง
เลขที่ 74 ถนนเวียงใหม่ ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58110
52. โรงพยาบาลปาย
เลขที่111 หมูท่ ่ี 1 ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
58130
53. คลิ นิก สวท เวชกรรม ลาปาง
เลขที่ 152 /53-54 ถนนลาปาง-แม่ทะ ตาบลพระบาท
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : อรพิ นธุ์

9

0 5361 4514

ยาฝั ง

0 5368 9062 ต่อ 156
เวชปฎิบตั คิ รอบครัว

ยาฝั ง
2,850

0 5361 7154
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5362 1027
ต่อ วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5369 9211 / 0 5369 9331 ยาฝั ง
0 5420 9577
ยาฝั ง
จันทร์ – ศุกร์ 10.00-18.00 น.
2,500
เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

54. โรงพยาบาลแม่ทะ
เลขที่ 289 หมู่ 2 ถนนลาปาง-เด่นชัย ตาบลแม่ทะ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง 52150
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ทองพรรณ / เสาวนี ย์
55. โรงพยาบาลเมืองปาน
เลขที่ 374 หมู่ 4 ตาบลเมืองปาน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
52240
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ธนาพร
56. โรงพยาบาลลาปาง
เลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
57. โรงพยาบาลสบปราบ
เลขที่ 333 หมู่ 2 ถนนสมัยนิลดาริ ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง 52170
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : มัณฑนา
58. โรงพยาบาลงาว
เลขที่ 230 หมู่ 4 ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง 52110
บุคคลที่ ติดต่อได้ : อรพิ น เครือเป็ งกุล
59. โรงพยาบาลแม่เมาะ
เลขที่ 392 หมู่ 11 ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
52220
60. โรงพยาบาลเกาะคา
เลขที่ 381 หมู่ 3 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 52130
61. โรงพยาบาลเสริ มงาม
เลขที่ 199 หมู่ 1 ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง 52210
62. โรงพยาบาลแจ้ห่ม
เลขที่ 195 หมู่3 ถนนลาปาง - แจ้หม่ ตาบลวิเชตนคร อาเภอแจ้หม่
จังหวัดลาปาง 52120
63. โรงพยาบาลเถิ น
เลขที่ 96/5 หมู่ 7 ตาบลล้อมแรด อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 52160
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5428 9184
ยาฝั ง
กลุม่ งานเวชศาสตร์ครอบครัว 2,500
0 5427 6346 ต่อ 180,172
ศูนย์บริการที่เป็ นมิตรกับ
วัยรุ่น

ยาฝั ง
2,500

0 5422 3910 /
0 5422 3621

ยาฝั ง
2,500

0 5429 6085,0 5429 6252
09 9241 6466
เวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝั ง
3,000

0 5426 1253 /
08 1716 3015
คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น

ยาฝั ง

0 5426 6104 ต่อ 112
คลินิกวัยรุ่น

ยาฝั ง
2,500

0 5428 1393

ยาฝั ง

0 5428 6117-8

ยาฝั ง

0 5427 1005
กลุม่ งานเวช
0 5426 9231 ต่อ 401

ยาฝั ง

0 5429 2016-7

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง
800

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

64. โรงพยาบาลแม่พริ ก
เลขที่ 29 หมู่ 5 ตาบลพระบาทวังตวง อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
52180
65. โรงพยาบาลลาพูน
เลขที่ 177 ตาบลเหมืองง่า อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000

ลาพูน

เขต 2

66. โรงพยาบาลลี้
111 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 51110

0 5429 9324-5 /
0 5429 9703

ยาฝั ง

0 5356 9100

ยาฝั ง
2,500

0 5359 6513

ยาฝั ง

เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิ ตถ์ พิ ษณุโลก
67. โรงพยาบาลวิ เชียรบุรี
เลขที่ 227 หมู่ 1 สระบุร-ี หล่มสัก ตาบลสระประดู่ วิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
68. โรงพยาบาลศรีเทพ
เลขที่ 70 หมู่ 12 ถนนศรีเทพ-หนองมะค่า ตาบลสระกรวด
อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
69. โรงพยาบาลเขาค้อ
เลขที่ 75 หมู่ 1 ตาบลเขาค้อ อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270

เพชรบูรณ์

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

70. โรงพยาบาลบึงสามพัน
เลขที่ 333 ถนนสระบุร-ี หล่มสัก ตาบลซับสมอทอด
อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
71. โรงพยาบาลน้ าหนาว
เลขที่ 333 หมู่ 5 ตาบลน้ าหนาว อาเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
67260
72. โรงพยาบาลหล่มสัก
เลขที่15 ถนนสามัคคีชยั อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
73. โรงพยาบาลวังโป่ ง
เลขที่ 630 หมู่ 1 ถนนวังหิน-ชายแดน ตาบลวังโป่ ง อาเภอวังโป่ ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
11

0 5692 8169-70
0 5692 8167

ยาฝั ง

0 5675 5208

ยาฝั ง

0 5672 8075
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5673 1284-5

ยาฝั ง

0 5677 9033

ยาฝั ง

กลุม่ งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัว
และชุมชน
0 5670 4118

ยาฝั ง

0 5675 8224-6

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

พิ ษณุโลก

ตาก

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

74. โรงพยาบาลพุทธชิ นราช
เลขที่ 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิ ฎก ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุ โลก 65000
75. โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
เลขที่ 100 หมู่ 11 ตาบลไผ่ลอ้ ม อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุ โลก 65110
76. โรงพยาบาลพรหมพิ ราม
เลขที่ 479 หมู่ 1 ตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุ โลก 65150
77. โรงพยาบาลวัดโบสถ์
เลขที่ 135 หมู่ 1 ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก
65160
78. โรงพยาบาลวังทอง
เลขที่ 491 หมู่ 5 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลก
65130
79. โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุ โลก-นครสวรรค์ ตาบลท่าโพธิ ์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก 65000
80. โรงพยาบาลเนิ นมะปราง
เลขที่ 364 หมู่ 2 ตาบลเนินมะปราง อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุ โลก 65190
81. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดาริห์ ตาบลนครไทย อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุ โลก 65120
82. โรงพยาบาล ชาติ ตระการ
เลขที่ 112 หมู่ 5 ตาบลป่ าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก
65170
83. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
เลขที่ 295 ถนนพหลโยธิน ตาบลระแหง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5527 0300

ยาฝั ง

0 5539 1061-2

ยาฝั ง

0 5536 9034

ยาฝั ง

0 5536 1079

ยาฝั ง

0 5531 1017

ยาฝั ง

ห่วง

0 5596 5666 / 0 5596 5777
สูต-ิ นรีเวช วางแผนครอบครัว
ยาฝั ง
จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00
และ 13.00 – 16.00 น.
0 5539 9055

ยาฝั ง

0 5538 9060 ต่อ 0

ยาฝั ง

0 5538 1020

ยาฝั ง

0 5551 4650
Oscc ศูนย์พ่งึ ได้

ยาฝั ง
2,600

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5553 1229 ต่อ 1132
คลินิกสูตนิ รีเวช

ยาฝั ง
2,500

ห่วง
900

0 5558 1229 /
09 1814 4017
Oscc /สุขภาพจิต

ยาฝั ง
2,500

ห่วง

0 5554 9257
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5556 1270
การพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

ยาฝั ง
2,623

0 5558 9256

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง
2,500

ห่วง

บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : เอมอร เพ็ชรสังหาร

84. โรงพยาบาลแม่สอด
เลขที่ 175/16 ถนนศรีพานิช ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 63110
บุคคลที่ ติดต่อได้ : ขนิ ษฐา ขาศิ ริ

สุโขทัย

85. โรงพยาบาลแม่ระมาด
เลขที่ 251 หมู่ 4 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก 63140
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : เกียรติ สุดา /มะลิ วลั ย์ โป่ งดอยหลวง
86. โรงพยาบาลสามเงา
เลขที่ 374 หมู่ 4 ถนนเขือ่ นภูมพิ ล ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก 63130
87. โรงพยาบาลอุ้มผาง
เลขที่ 159 ถนนสุขมุ วัฒนะ ตาบลอุม้ ผาง อาเภออุม้ ผาง
จังหวัดตาก 63170
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : นางวาสนา เวียงดาว
88. โรงพยาบาลท่าสองยาง
เลขที่ 357 หมู่ 1 ตาบลแม่ตา้ น อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
63150
บุคคลที่ ติดต่อได้ : วิ กานดา สาตรา
89. โรงพยาบาลพบพระ
เลขที่ 245 หมู่ 2 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ทัณฑิ กา ตาวงค์
90. โรงพยาบาลสุโขทัย
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0 5556 9211 ต่อ 130
เวชศาสตร์ครอบครัว
0 5561 1782

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 2/1 หมู่2 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
64000
91. โรงพยาบาลกงไกรลาศ
เลขที่ 148 ตาบลบ้านกร่าง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

0 5562 5248

ยาฝั ง

0 5568 2030 /
0 5568 2043

ยาฝั ง

0 5567 1484

ยาฝั ง

0 5569 5145

ยาฝั ง

92. โรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัย
เลขที่ 1 หมู่ 8 อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
93. โรงพยาบาลศรีสชั นาลัย
เลขที่ 210 หมู่ 3 ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64130
94. โรงพยาบาลคีรีมาศ
เลขที่ 61 หมู่ 7 ตาบลโตนด อาเภอคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย 64160

อุตรดิ ตถ์

เขต 3

กาแพงเพชร

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

95. โรงพยาบาลสวรรคโลก
0 5564 1592
เลขที่ 54 หมู่ 4 ตาบลในเมือง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
64110
96. โรงพยาบาลอุตรดิ ตถ์
0 5583 2601-6
เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
97. โรงพยาบาลบ้านโคก
เลขที่ 232 หมู่ 3 ตาบลบ้านโคก อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
0 5548 6126
53180
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : คุณหนึ่ งฤทัย
กาแพงเพชร ชัยนาท พิ จิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี
98. โรงพยาบาลกาแพงเพชร
0 5571 4223-5
เลขที่ 382 ถนนดาเนิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
99. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
0 5577 9013
เลขที่ 340 หมู่ 2 ตาบลแสนตอ อาเภอขาณุ วรลักษบุรี
วางแผนครอบครัว
จังหวัดกาแพงเพชร 62130
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ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

ชัยนาท

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

100.โรงพยาบาลพรานกระต่าย
เลขที่ 114 หมู่ 11 ตาบลพรานกราะต่าย อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร 62110
101.โรงพยาบาลคลองลาน
เลขที่ 9 หมู่ 9 ตาบลคลองน้ าไหล อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร 62180
102.โรงพยาบาลไทรงาม
เลขที่ 406 หมู่ 4 ตาบลไทรงาม อาเภอไทรงาม
จังหวัดกาแพงเพชร 62150
103.โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ ทะเล
เลขที่ 80 หมู่ 15 ตาบลนิคมทุ่งโพธิทะเล
์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
104.โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
เลขที่ 305 หมู่ 3 ตาบลโกสัมพีนคร อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
105.โรงพยาบาลบึงสามัคคี
เลขที่ 200 หมู่ 7 ตาบลระหาน อาเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกาแพงเพชร 62210
106. โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
เลขที่ 305 หมู่ 1 ตาบลทุ่งทราย อาเภอกิ่ง อาเภอวังทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร 62190
107. โรงพยาบาลปางศิ ลาทอง
เลขที่ 250 หมู่ 4 ตาบลโพธิทอง
์ อาเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกาแพงเพชร 62120
108.โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
เลขที่ 199 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
บุคคลที่ ติดต่อได้ : จิ ราภรณ์ เขียวน้ อย
109.โรงพยาบาลมโนรมย์
เลขที่ 196 หมู่ 4 ถนนสายเอเซีย ตาบลหางน้ าสาคร อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท 17110
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0 5577 5675

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ
ยาฝั ง

0 5578 6262 / 0 5578 6005 ยาฝั ง

0 5579 1006

ยาฝั ง

0 5573 6291, 0 5573 6120

ยาฝั ง

0 5571 4081

ยาฝั ง

0 5574 0798

ยาฝั ง

0 5573 2105

ยาฝั ง

0 5574 1951
หรือ พี่หน่ อย 08 7311 3132

ยาฝั ง

Oscc / วัยรุ่น
0 5641 1055 /
08 1434 5828

ยาฝั ง
2,500

0 5643 1376

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

110.โรงพยาบาลสรรพยา
เลขที่ 162 หมู่ 5 ตาบลโพนางดาตก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
17150
111.โรงพยาบาลหันคา
เลขที่ 210 หมู่ 2 ตาบลเด่นใหญ่ อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

พิ จิตร

112. โรงพยาบาลวัดสิ งห์
เลขที่ 16 ถนนจวนวิไล ตาบลวัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท 17120
113. โรงพยาบาลสรรคบุรี
เลขที่ 108 หมู่ 8 ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140
114.โรงพยาบาลหนองมะโมง
เลขที่ 190 หมู่ 1 ตาบลหนองมะโมง อาเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท 17120
115.โรงพยาบาลพิ จิตร
เลขที่ 136 ตาบล ในเมือง อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 66000
116.โรงพยาบาลวังทรายพูน
เลขที่ 340 หมู่ 1 ทางหลวงชนบทพิจติ ร 2013 ตาบลหนองปลาไหล
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร 66180
117.โรงพยาบาลโพธิ์ ประทับช้าง
เลขที่128 หมู่ 2 ตาบลโพธิประทั
์ บช้าง อาเภอโพธิประทั
์ บช้าง จังหวัด
พิจติ ร 66190
118.โรงพยาบาลบางมูลนาก
เลขที่ 2 ตาบลหอไกร อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร 66120
119.โรงพยาบาลโพทะเล
เลขที่ 762 หมู่ 2 ตาบลโพทะเล อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 66130
120.โรงพยาบาลทับคล้อ
เลขที่ 54 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจติ ร 66150
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5663 6365

ยาฝั ง

0 5645 1045

ยาฝั ง

0 5646 1344
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5648 1016
ต่อ วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 5646 6993

ยาฝั ง

0 5661 1230

ยาฝั ง

0 5669 5032

ยาฝั ง

0 5668 9235

ยาฝั ง

0 5663 2164

ยาฝั ง

0 5668 1115

ยาฝั ง

0 5664 1131

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

121.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิ น
เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตาบลตะพานหิน อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร 66110
122.โรงพยาบาลวชิ รบารมี
เลขที่ 1 ตาบลบ้านนา อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร 66140
123. โรงพยาบาลบึงนาราง
เลขที่ 400 หมู่ 2 ตาบลบึงนาราง อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร

นครสวรรค์

124.โรงพยาบาลสามง่าม
เลขที่104 หมู่ 5 ถนนพิจติ ร-กาแพงเพชร ตาบลสามง่าม
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร 66140
125.โรงพยาบาลสากเหล็ก
เลขที่164 หมู่ 12 ตาบลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจติ ร
27978
126. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เลขที่ 43 ถนนอรรถกวี ตาบาลปากน้ าโพ อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
127. โรงพยาบาลชุมแสง
เลขที่ 150 หมู่ 3 ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
60120
128. โรงพยาบาลหนองบัว
เลขที่ 265/5 หมู่ 3 ตาบลหนองกลับ อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ 60110
129.โรงพยาบาลบรรพตพิ สยั
เลขที่ 700 หมู่ 2 ถนนบรรพตพิสยั -โพทะเล ตาบลเจริญผล
อาเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ 60180
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ภัสรา ชูเอียด
130.โรงพยาบาลตาคลี
เลขที่ 62 ถนนหัสนัย ตาบลตาคลี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
60140
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 5662 0108

ยาฝั ง

0 5669 2270-7

ยาฝั ง

0 5603 9709

ยาฝั ง

0 5669 1228

ยาฝั ง

0 5669 8042

ยาฝั ง

0 5621 9888

ยาฝั ง

0 5628 2223
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

0 5687 6222 / 0 5687 6223 ยาฝั ง
วางแผนครอบครัว
ศุกร์ท่ี 2 ของเดือน
8.00-12.00 น.
0 5627 9401

ยาฝั ง

0 5626 1756-7

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

131. โรงพยาบาลท่าตะโก
เลขที่ 1 หมู่ 7 ตาบลท่าตะโก อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
60160
132. โรงพยาบาลไพศาลี
เลขที่ 700 หมู่ 8 ตาบลไพศาลี อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
60220

อุทยั ธานี

0 5624 9036
ต่อ แผนกวางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

056-259-378
ต่อ แผนกวางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

133. โรงพยาบาลพยุหะคีรี
0 5634 1755
เลขที่ 126 หมู่ 8 ถนนสายเอเซีย ตาบลพยุหะ อาเภอพยุหะคีรีจงั หวัด
นครสวรรค์ 60130
134. โรงพยาบาลลาดยาว
0 5638 5011-3
เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลสระแก้ว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ต่อ ปรึกษาวางแผนครอบครัว
60150
135. โรงพยาบาลแม่วงศ์
0 5623 8012
เลขที่ 25 หมู่ 9 ตาบลแม่วงก์ อาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
60150
136.โรงพยาบาลตากฟ้ า
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตาบลตากฟ้ า อาเภอตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์
0 5624 1027
60190
137.โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3
0 5625 5451 /
เลขที่ 157 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมือง
0 5632 5093-5
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
138.โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
0 5638 3562 / 0 5638 3564
เลขที่ 296/4 หมู่ 1 ตาบลเก้าเลี้ยว อาเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 60230
139. โรงพยาบาลทัพทัน
0 5654 0026-30
เลขที่ 375 หมู่ 1 ตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
61120
140.โรงพยาบาลอุทยั ธานี
0 5651 1081
เลขที่ 56 ถ.รักการดี ตาบลอุทยั ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง
ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

61000
141. โรงพยาบาลหนองฉาง
เลขที่ 345 หมู่ 5 ตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทยั ธานี 61110
142. โรงพยาบาลบ้านไร่
เลขที่ 307 หมู่ 1 ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 61140

เขต 4

นครนายก

นนทบุรี

0 5653 1141
ต่อ ปรึกษาคุมกาเนิ ด

ยาฝั ง

0 5653 9000
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

143. โรงพยาบาลลานสัก
0 5653 7086
ตาบลลานสัก อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี 61160
144. โรงพยาบาลห้วยคต
0 5651 8005
เลขที่ 127 หมู่ 5 ตาบลห้วยคต อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทยั ธานี
61170
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สิ งห์บุรี อ่างทอง สระบุรี
145.โรงพยาบาลนครนายก
0 3731 1151 ต่อ 234
เลขที่ 1/100 ถนนสุวรรณศร อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
Oscc ศูนย์พ่งึ ได้
บุคคลที่ ติดต่อได้ : จุฑามาษ มหานันทโพธิ์ 086-626-6718
146. โรงพยาบาลองครักษ์
เลขที่ 300 หมู่ 1 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ นครนายก 26120
147.โรงพยาบาล บ้านนา
เลขที่ 77 ตาบลพิกุลออก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
148.โรงพยาบาลบางพลี
เลขที่ 233 หมู่ 4 ตาบลปากพลี อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
26130
149.โรงพยาบาลบางกรวย
เลขที่ 44 หมู่ 8 ตาบลวัดชลอ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130
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ยาฝั ง
ยาฝั ง

ยาฝั ง

0 3739 1511

ยาฝั ง

0 3738 2015

ยาฝั ง

0 3739 9792

ยาฝั ง

0 2447 5582 / 0 2447 1999 ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

ปทุมธานี

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

150.โรงพยาบาลบางใหญ่
เลขที่ 111 หมู่ 3 ตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
11140

0 2903 8364-5 /
0 2595 1638

ยาฝั ง

151.โรงพยาบาลไทรน้ อย
เลขที่ 43/6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตาบลไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

0 2597 1131-2 /
0 2923 8818

ยาฝั ง

152.โรงพยาบาลปากเกร็ด
0 2960 9900 / 0 2960 9911
เลขที่ 70 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด ปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
153. โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
0 2528 4567
จันทร์ – ศุกร์
เลขที่ 206 สนามบินน้ า ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
08.30 – 16.00น.
นนทบุรี 11000
154. โรงพยาบาลบางบัวทอง
0 2571 7889
เลขที่ 4 หมู่ 3 ตาบลโสนลอย อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
155.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิ กขุ ชลประทาน มหาวิ ทยาลัย
0 2502 2345 ต่อ 0
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ
จันทร์-ศุกร์ 15.30 - 20.00 น.
เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
เสาร์ 06.00 - 11.30 น.
จังหวัดนนทบุรี 11120
156.โรงพยาบาลปทุมธานี
0 2598 8888
เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตาบลบางปรอก
คลินิกฝากครรภ์
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
จันทร์ ,อังคาร, พฤหัส
บุคคลที่ ติดต่อได้ : สุนันท์
13.00-16.00 น.
157.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิ มพระเกียรติ
0 2926 9882 /
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
0 2926 9933-5
12120
158. โรงพยาบาลคลองหลวง
0 2904 6446-9
เลขที่ 30 หมู่ 7 ถนนบางขันธ์-หนองเสือ ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ยาฝั ง

ยาฝั ง ห่วง
ยาฝั ง
ห่วง
ยาฝั ง

ยาฝั ง
2,500

ห่วง

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

อยุธยา

ลพบุรี

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

159. โรงพยาบาลธัญบุรี
เลขที่ 140 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
160. โรงพยาบาลประชาธิ ปัตย์
เลขที่ 17 ซอย 7 ถนนรังสิต-ปทุม ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
161. โรงพยาบาลหนองเสือ
เลขที่ 140 ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
162. โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
เลขที่ 187 หมู่ 4 ตาบดลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140
163.โรงพยาบาลสามโคก
เลขที่ 83 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตาบลบ้านปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
164.โรงพยาบาลภัทร
เลขที่ 32/410 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
165.โรงพยาบาลบางปะหัน
เลขที่ 71/3 ตาบลบางนางร้า อาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
166. โรงพยาบาลบางปะอิ น
เลขที่ 72 หมู่ 11 ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
167. โรงพยาบาลพระนารายณ์ มหาราช
เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน ตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
168. โรงพยาบาลโคกสาโรง
เลขที่ 54/15 หมู่ 5 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลโคกสาโรง อาเภอโคก
สาโรง จังหวัดลพบุรี 15120
169. โรงพยาบาลหนองม่วง
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 2577 1668

ยาฝั ง

0 2577 4248

ยาฝั ง

0 2549 1053

ยาฝั ง

0 2599 1650

ยาฝั ง

0 2199 3796-8

ยาฝั ง

0 2901 8400-8

ยาฝั ง

0 3577 7300 / 0 3571 0111 ยาฝั ง

0 3526 1173-4

ยาฝั ง

0 3678 5444

ยาฝั ง

0 3662 4942

ยาฝั ง

0 3643 1585

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 7/24 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี 15170
170.โรงพยาบาลพัฒนานิ คม
เลขที่ 6 ม.1 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
15140
171.โรงพยาบาล หนองม่วง
ตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
172.โรงพยาบาลสิ งห์บุรี
เลขที่ 917/3 ถนนขุนสรรค์ ตาบลบางพุทรา อาเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
บุคคลที่ ติดต่อได้: ลัดดา แพ่งประสิ ทธิ์

สิ งห์บุรี

อ่างทอง

173. โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
เลขที่ 69 หมู่ 11 ตาบลบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี 16150
174.โรงพยาบาลอิ นทร์บุรี
เลขที่ 37/7 หมู่ 1 ตาบลทับยา อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
175.โรงพยาบาลบางระจัน
เลขที่ 41 หมูท่ ่ี 6 ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
16130
176.โรงพยาบาลท่าช้าง
เลขที่ 76/5 หมูท่ ่ี 5 ตาบลโพประจักษ์ อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
16140
177.โรงพยาบาลป่ าโมก
เลขที่ 318/ข หมู่ 2 ตาบลป่ าโมก อาเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 14130
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ชนิ ดา รัตนสิ งห์ และ โสภา ผลน้ าผึง้
178.โรงพยาบาลอ่างทอง
เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
14000
179. โรงพยาบาลไชโย
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3649 1341

ยาฝั ง

0 3664 8412

ยาฝั ง

0 3652 2511
ต่อ คลินิกสูต-ิ นรีเวช

ยาฝั ง
1,000

0 3669 9355-7

ยาฝั ง

0 3658 1993-7

ยาฝั ง

0 3681 4755

ยาฝั ง

0 3659 7105

ยาฝั ง

0 3562 3539
ต่อ เวชปฏิบตั คิ รอบครัว

ฝั งยา

0 3561 5111

ยาฝั ง

0 3561 0791– 4

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 80 หมู่ 5 ตาบลไชโย อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
180. โรงพยาบาลโพธิ์ ทอง
เลขที่ 82 ตาบลบางพลับ อาเภอโพธิทอง
์ จังหวัดอ่างทอง 14120
181. โรงพยาบาลแสวงหา
เลขที่ 106 หมู่ 1 ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
14150
182.โรงพยาบาลวิ เศษชัยชาญ
เลขที่ 67 หมู่ 4 ตาบลศาลเจ้าโรงทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง 14110
183.โรงพยาบาลสามโก้
เลขที่ 1 หมู่ 10 ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
184.ศูนย์อนามัยที่ 4
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตาบลบ้านหมอ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
18130
บุคคลที่ ติดต่อได้ : สุรางคนา ประเสริ ฐศรี
185.โรงพยาบาลสระบุรี
เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4 อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

สระบุรี

186. โรงพยาบาลพระพุทธบาท
เลขที่ 86 หมู่ 8 ตาบลธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
187.โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลตาลเดีย่ ว อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
188. โรงพยาบาลหนองแค
เลขที่ 115 ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองแค อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
189.โรงพยาบาลบ้านหมอ
เลขที่ 141 หมู่4 ตาบลบ้านหมอ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
18130
บุคคลที่ ติดต่อได้ : ชัญญาน์ ภชั สิ ทธิ
23

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3561 0688

ยาฝั ง

0 3569 5111

ยาฝั ง

0 3563 2020

ยาฝั ง

0 3569 7402-4

ยาฝั ง

0 3630 0830-32 ต่อ 154
คลินิกวัยรุ่น
จันทร์ –ศุกร์
08.00 – 16.00 น.
0 3631 6555

ยาฝั ง

ยาฝั ง

0 3626 6166 / 0 3626 6111
ยาฝั ง
/ 0 3626 8215-8
0 3635 8585-6

ยาฝั ง

0 3632 6213-4

ยาฝั ง

0 3620 1595 /
09 1197 6259
คลินิกเพื่อนใจวัยทีน

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

เขต 5

กาญจนบุรี

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

190. โรงพยาบาลดอนพุด
เลขที่ 100 หมู่ 2 ตาบลดอนพุด อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
191. โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
เลขที่ 60 หมู่ 1 ตาบลคาพราน อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
192.โรงพยาบาลวิ หารแดง
เลขที่ 200 หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ตาบลบ้านลา อาเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี 18150

0 3639 5111
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 3635 9134

ยาฝั ง

0 3627 7829

ยาฝั ง

193.โรงพยาบาลมวกเหล็ก
0 3634 1560 ต่อ 289
ยาฝั ง
เลขที่ 419 หมู่ 9 ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
10180
194.โรงพยาบาล เสาไห้
0 3639 1253-4
ยาฝั ง
เลขที่ 33 ถนนพิชยั รณรงค์สงคราม ตาบลเสาไห้ อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี 18160
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
195. โรงพยาบาลพลพยุหเสนา
0 3458 7800
คลินิกวางแผนครอบครัว
เลขที่ 572 ถนนแสงชูโตใต้ ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง
ยาฝั ง
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เวลา 08.00-16.00 น.
196.โรงพยาบาลมะการักษ์
0 3454 1105
ยาฝั ง
เลขที่ 47/12 หมู่ 4 ตาบลท่ามะกา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
71120
197. โรงพยาบาลไทรโยค
0 3459 1300
ยาฝั ง
เลขที่ 22/1 หมู่ 1 ตาบลลุม่ สุม่ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
71150
198. โรงพยาบาลบ่อพลอย
0 3458 1139
ยาฝั ง
เลขที่ 211 หมู่ 1 ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
199.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
0 3461 1044 /
ยาฝั ง
เลขที่ 978/1 หมู่ 3 ตาบลท่าม่วง อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
0 3461 3166
71110
24

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

200.โรงพยาบาลทองผาภูมิ
เลขที่ 279 หมู่ 1 ตาบลท่าขนุ น อาเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุรี
71180
201.โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
เลขที่ 406 หมู่ 8 ตาบลพนมทวน อาเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี 71210

นครปฐม

202. โรงพยาบาลเลาขวัญ
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ตาบลเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
71210
203.โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
เลขที่ 403 หมู่ 1 ตาบลด่านมะขามเตี้ย อาเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี 71260
204. โรงพยาบาลสถานพระบารมี
เลขที่ 2 หมู่ 4 ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี 71220
205. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
เลขที่ 80 ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุรี
71250
206. โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 439 ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย หมู่ 6 ตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
207.โรงพยาบาล ท่ากระดาน
เลขที่ 187 หมู่ 2 ตาบลท่ากระดาน อาเภอศรีสวัสดิ ์
จังหวัดกาญจนบุรี 71250
208.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณี ยเขต
เลขที่ 237 หมู่ 7 ตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
209. โรงพยาบาลนครปฐม
เลขที่ 196 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3459 9489 /
0 3459 9601

ยาฝั ง

0 3463 0409

ยาฝั ง

0 3457 6050

ยาฝั ง

0 3464 2347-8

ยาฝั ง

0 3467 5042

ยาฝั ง

0 3459 7111

ยาฝั ง

0 3467 7301

ยาฝั ง

0 3469 6117-9

ยาฝั ง

0 3468 6027-8

ยาฝั ง

0 3425 4150-4
ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

จังหวัดนครปฐม 73000

ประจวบคีรีขนั
ธ์

210.โรงพยาบาลกาแพงแสน
เลขที่ 47 หมู่ 4 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
211. โรงพยาบาลดอนตูม
เลขที่ 183 หมู่ 5 ตาบลสามง่าม อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
73150
212.โรงพยาบาลพุทธมณฑล
เลขที่ 140 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
213. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนมาลัยแมน ตาบลกระตีบ อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73180
214.โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น
เลขที่ 2 หมู่ 2 ตาบลบางแก้วฟ้ า อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120
215.โรงพยาบาล นครชัยศรี
เลขที่ 5 หมู่ 3 ตาบลนครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120
216.โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์
เลขที่ 237 ถนนพิทกั ษ์ชาติ ตาบลประจวบฯ อาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77000
217. โรงพยาบาลกุยบุรี
เลขที่ 41/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77150
218.โรงพยาบาลบางสะพาน
เลขที่ 94 หมู่ 5 ตาบลกาเนินนพคุณ อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77140
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0 3428 1686

ยาฝั ง

0 3438 1768

ยาฝั ง

0 2444 6032-33

ยาฝั ง

0 2155 8500 /
0 2155 8566

ยาฝั ง

0 3496 1113-9

ยาฝั ง

0 3433 1156

ยาฝั ง

0 3255 0969

ยาฝั ง

0 3268 1108 /
0 3268 1102

ยาฝั ง

0 3269 1754-5

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

เพชรบุรี

สถานบริ การ
219.โรงพยาบาลบางสะพานน้ อย
เลขที่ 60/2 หมู่ 4 ตาบลปากแพรก อาเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77170
บุคคลที่ ติดต่อได้ : นันทพร ทิ มแท้
220.โรงพยาบาลสามร้อยยอด
เลขที่ 51 หมู่ 6 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77150
221.โรงพยาบาลหัวหิ น
เลขที่ 30/2 ถนนเพชรเกษม อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
77110
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : วานิ สา โชคลาภ
222.โรงพยาบาล ทับสะแก
เลขที่111 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตาบลนาหูกวาง อาเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77130
223. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
224. โรงพยาบาลเขาย้อย
เลขที่ 136/2 หมู่ 5 ตาบลเขาย้อย อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
76140
225. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
76160
226.โรงพยาบาลท่ายาง
ที่อยู่ 259/6 หมู่ 1 ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
76130
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้: ศิ ริพร ศรีอินทร์
227.โรงพยาบาลชะอา
เลขที่ 8 ถนนชะอา-คลองเทียน ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
228.คลิ นิกเพชรบุรี
ตลาดเพชรบุรี (ใกล้ส่แี ยกวัดพระทรง) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3269 9025
เวชปฏิบตั คิ รอบครัวและ
ชุมชน

ยาฝั ง
2,200

ห่วง

0 3268 8557-8

ยาฝั ง

ห่วง

0 3252 3000 ต่อ 4001
09 2258 4844 ,
08 4457 7780 คลินิกวัยรุ่น

ยาฝั ง
2,500

ห่วง
800

0 3267 1122

ยาฝั ง

0 3270 9999 ต่อสูต-ิ นรีเวช
จันทร์ – ศุกร์
9.00 – 12.00 น.

ยาฝั ง

0 3256 2200

ยาฝั ง

0 3249 4353
ฝ่ ายส่งเสริม

ยาฝั ง

0 3246 1100 ต่อ 430
08 5373 6945

ยาฝั ง

กลุม่ งานนรีเวช
0 3247 1007 ต่อ 112
09 2960 6596
0 3241 5799
จันทร์ – เสาร์ 8.30-18.00 น.

ยาฝั ง
ห่วง
1,600

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

ราชบุรี

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : พี่ปู
229. โรงพยาบาลบ้านลาด
เลขที่ 131 หมู่ 8 ตาบลท่าช้าง อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
76150
230.โรงพยาบาลบ้านแหลม
เลขที่ 238 หมู่ 3 ตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
76110
231.โรงพยาบาลแก่งกระจาน
เลขที่ 6 หมู่ 5 ตาบลวังจันทร์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
76170
232.โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
เลขที่ 429 ถนนศรีสรุ ยิ วงศ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
233.โรงพยาบาลดาเนิ นสะดวก
เลขที่ 146 หมู่ 4 ตาบลท่านัด อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
70130
234. โรงพยาบาลบ้านโป่ ง
เลขที่ 12 ถนนแสงชูโต ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
70110
235. โรงพยาบาลโพธาราม
เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตาบลโพธาราม อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120
236.โรงพยาบาลสวนผึง้
เลขที่ 152 หมู่ 5 ตาบลท่าเคย อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
237. โรงพยาบาลบางแพ
ตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
238. โรงพยาบาลปากท่อ
เลขที่ 201/10 หมู่ 8 ถนนท้าวอู่ทอง ตาบลปากท่อ อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 70140

อาทิตย์ 8.30- 12.00 น.
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3249 1051

ยาฝั ง

0 3248 1145-6

ยาฝั ง

0 3246 5191

ยาฝั ง

0 3231 0368-70 /
08 1942 7936

ยาฝั ง
3,300

0 3224 6000-15

ยาฝั ง

0 3222 2841 ต่อ
ฝากครรภ์-วางแผนครอบครัว
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 -12.00 น.

ยาฝั ง

0 3235 5300-9

ยาฝั ง

0 3236 4496-8

ยาฝั ง

0 3238 1149
กด 5 ฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพ

ยาฝั ง

0 3228 2530-31

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง
800

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

239. รพร.จอมบึง (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช)
เลขที่ 5 หมู่ 8 ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
240. โรงพยาบาลบ้านคา
หมู่ 3 ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
241.โรงพยาบาลวัดเพลง
เลขที่ 123 ถ. ราชบุรี - ปากท่อ หมู่ 5 ตาบลวัดเพลง
อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

สมุทรสงคราม

242. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า
เลขที่ 708 ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
243.โรงพยาบาล นภาลัย
เลขที่ 34 หมู่ 6 ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
244.โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เลขที่ 1500 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
245. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
เลขที่ 450 ถนนเทศบาล 4 ตาบลตลาดกระทุ่มแบน
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

สมุทรสาคร

246.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เลขที่ 198 หมู่ 1 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตาบลบ้านแพ้ว
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
247. โรงพยาบาลมหาชัย 2
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3226 1592 ถึง 94

ยาฝั ง

0 3220 6879 ต่อ
วางแผนครอบครัว
พฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน
เวลา 8.30 – 12.00 น.

ยาฝั ง

0 3239 9290 - 1 /
0 3239 9091

ยาฝั ง

0 3472 3044

ยาฝั ง

0 3476 1478

ยาฝั ง

0 3442 9333 /
0 3483 7521

ยาฝั ง

ห่วง

0 3484 4416 / 0 3484 4437
0 3447 0550 / 0 3447 0551
วางแผนครอบครัว
ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
ยาฝั ง
สูต-ิ นรีเวช
อังคาร 18.00 – 20.00น.
ชัน้ 1 อาคาร 6
0 3441 9555

ยาฝั ง

0 2431 0054 / 0 2117 4999
ยาฝั ง
ต่อ 2266 , 2267

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 301/1 หมู่ 6 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
248. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช
เลขที่ 950 ถนนม้าสีหมอก ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
249.โรงพยาบาลเดิ มบางนางบวช
เลขที่ 153 ถนนเขาพระ หมู่ 2 ตาบลเขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

สุพรรณบุรี

250. โรงพยาบาลด่านช้าง
เลขที่ 94 หมู่ 1 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตาบลด่านช้าง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
251. โรงพยาบาลบางปลาม้า
เลขที่ 215 หมู่ 6 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
252.โรงพยาบาลศรีประจันต์
เลขที่ 218 ถนนสุพรรณบุร-ี ชัยนาท ตาบลวังน้ าซับ
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
253.โรงพยาบาลดอนเจดีย์
เลขที่ 747 หมู่ 5 ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
254. โรงพยาบาลสามชุก
เลขที่ 4/1 หมู่ 7 ตาบลหนองผักนาก อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
255.โรงพยาบาลอู่ทอง
เลขที่ 220 หมู่ 15 ถนนมาลัยแมน ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

จันทร์ – อาทิตย์
08.00-20.00 น.
0 3550 2784

ยาฝั ง

0 3550 8492

ยาฝั ง

0 3559 5032

0 3540 0578

ยาฝั ง

0 3558 1749 / 0 3558 1750
วางแผนครอบครัว
ยาฝั ง
วันพุธ บ่าย
0 3559 1032

ยาฝั ง

0 3557 1492

ยาฝั ง

0 3556 5440
0 3555 1422

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ
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256.โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
เลขที่ 503 หมู่ 13 ตาบลหนองหญ้าไซ อาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี 72240

0 3557 7068-9

ยาฝั ง

257.โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
เลขที่ 165 ถนนบางลี-่ หนองวัลย์เปรียง ตาบลสองพี่น้อง อาเภอสอง
พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 7211

0 3553 2280-9

ยาฝั ง

0 3555 2724-6

ยาฝั ง

258.โรงพยาบาลวิ ภาวดี ปิ ยราษฎร์
เลขที่ 1618/1 หมู่ 6 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง ตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

เขต 6

จันทบุรี

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

จันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ
259.โรงพยาบาลพระปกเกล้า
เลขที่ 38 ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
0 3932 4975 /
22000
09 7117 3399
บุคคลที่สามารถที่ติดต่อได้ : สมบัติ
260. โรงพยาบาลขลุง
0 3944 1644
เลขที่ 9 ถนนสุขมุ วิท ตาบลขลุง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
261. โรงพยาบาลท่าใหม่
เลขที่ 28 ถนนสรรพกิจ ตาบลท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
0 3943 1002
22120
262.โรงพยาบาลนายายอาม
0 3937 1502
เลขที่ 115 หมู่ 12 ตาบลนายายอาม อาเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี 22160
263.โรงพยาบาลเขาคิ ชฌกูฏ
0 3945 2384-5
เลขที่ 100 หมู่ 5 ตาบลพลวงกิง่ อาเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
22210
264.โรงพยาบาล สอยดาว
0 3938 1376-7
เลขที่ 399 หมู่ 1 ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
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ยาฝั ง

ยาฝั ง
ยาฝั ง

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง
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โทรศัพท์ /เวลาทาการ

265.โรงพยาบาลมะขาม
เลขที่ 253 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี 22150
266.โรงพยาบาล โป่ งน้ าร้อน
หมู่ 1 ถนนจันทบุร-ี สระแก้ว ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี 22140
267.โรงพยาบาล แก่งหางแมว
เลขที่ 3 หมู่ 3 ตาบลหางแมว อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
22160
268.โรงพยาบาลพุทธโสธร
เลขที่ 174 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา24000
269. โรงพยาบาลบางคล้า
เลขที่ 62 หมู่1 ตาบลปากน้ า อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
24110
270.โรงพยาบาลบางน้ าเปรีย้ ว
เลขที่ 100 หมู่ 2 ตาบลหมอนทอง อาเภอบางน้ าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150

ฉะเชิ งเทรา

271.โรงพยาบาลบางปะกง
เลขที่ 142 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางปะกง
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
272.โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนบ้านโพธิ-ดอนสี
์
นนท์ ตาบลบ้านโพธิ ์
อาเภอบ้านโพธิ ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ณัฐิรา
273.โรงพยาบาลพนมสารคาม
เลขที่ 490 หมู่ 4 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตาบลท่าถ่าน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3936 1528-9

ยาฝั ง

0 3938 7003-4

ยาฝั ง

0 3930 8028-9

ยาฝั ง

0 3881 4375-8

ยาฝั ง

0 3854 1009

ยาฝั ง

คลินิกที่เป็ นมิตรสาหรับวัยรุ่น
0 3858 1285 ต่อ 112

ยาฝั ง
5ปี
2,400

0 3853 1286-7 /
0 3853 1444

ยาฝั ง

0 3858 7222 / 0 3858 7344 ยาฝั ง

0 3855 1444

ยาฝั ง

ห่วง
700

ห่วง
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274.โรงพยาบาลสนามชัยเขต
เลขที่ 590/1 หมู่4 ตาบลคูย้ ายหมี อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
275.โรงพยาบาลแปลงยาว
เลขที่ 60 หมู่4 ตาบลวังเย็น อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
24190
276.โรงพยาบาลราชสาส์น
เลขที่ 114 หมู่1 ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
277. โรงพยาบาลชลบุรี
เลขที่ 69 หมู่ 2 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
278.โรงพยาบาลบ้านบึง
เลขที่ 3 ซอย19 ถนนบ้านบึง-ชลบุรี ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
279.โรงพยาบาลหนองใหญ่
เลขที่ 207 หมู่ 1 ตาบลหนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี 20190

ชลบุรี

280.โรงพยาบาลบางละมุง
เลขที่ 6 หมู่ 5 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
281. โรงพยาบาลวัดญาณสังวรวราราม
เลขที่ 33 หมู่ 11 ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150
282. โรงพยาบาลพนัสนิ คม
เลขที่ 68 หมู่ 6 ตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
283. โรงพยาบาลแหลมฉบัง
เลชที่ 188/36 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3859 7048

ยาฝั ง
3,5 ปี
3,000

0 3858 9002-3 ต่อ 133

ยาฝั ง
2,500

0 3856 3123, 0 3856 3069
ต่อ คลินิกฝากครรภ์
/กลุม่ งานพยาบาล

ยาฝั ง
2,500
3,000

0 3893 1000

ยาฝั ง

0 3844 2200

ยาฝั ง

0 3821 9145

ยาฝั ง

0 3841 1551-2

ยาฝั ง

0 3834 3601

ยาฝั ง

0 3846 0333

ยาฝั ง

0 3835 1010

ยาฝั ง

ห่วง
800

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

284. โรงพยาบาลสัตหีบ
เลขที่ 33/37 หมู่1 ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
285. โรงพยาบาลบ่อทอง
เลขที่ 300 ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
286.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เลขที่ 290 ถนนเจิมจอมพล ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
287. โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169/382 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20131

ตราด

288. โรงพยาบาลเกาะจันทร์
เลขที่ 1 ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
289. โรงพยาบาลตราด
เลขที่ 108 ถนนสุขมุ วิท ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมือง จังหวัดตราด
23000
290.โรงพยาบาลคลองใหญ่
เลขที่ 1 หมู่ 9 ถนนธนากิจอนุ สรณ์ ตาบลคลองใหญ่
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
291.โรงพยาบาลเขาสมิ ง
เลขที่ 75 หมู่ 1 ถนนสุขมุ วิท ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด 23150
292.โรงพยาบาลบ่อไร่
เลขที่ 29 หมู่ 4 ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
293. โรงพยาบาลแหลมงอบ
เลขที่ 5/6 หมู่ 6 ตาบลแหลมงอบ อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
23120
294. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุ สรณ์ ตาบลท่างาม
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3824 5051

ยาฝั ง

0 3821 1591

ยาฝั ง

0 3832 2157-9

ยาฝั ง

0 3839 4850-3,
0 3839 0580 /0 3839 0324
คลินิกสูต-ิ นรีเวช/
วางแผนคุมกาเนิด
จันทร์ อังคาร พุธ และศุกร์
เวลา 08.00 – 12.00 น.

ยาฝั ง

0 3816 6300

ยาฝั ง

0 3951 1040
จันทร์ พุธ ศุกร์
08.00–12.00น.

ยาฝั ง

0 3958 1116

ยาฝั ง

0 3959 9114

ยาฝั ง

0 3959 1040

ยาฝั ง

0 3959 7176 /
0 3959 7040

ยาฝั ง

0 3721 1088
แผนกสูต-ิ นรีเวชกรรม

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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จังหวัดปราจีนบุรี 25000

295. โรงพยาบาลกบิ นทร์บุรี
เลขที่ 74 หมู่ 5 ตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
25110

296. โรงพยาบาลประจันตคาม
เลขที่ 101 ถนนสุวรรณศร ตาบลประจันตคาม อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
297. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
เลขที่ 114 หมู่ 9 ตาบลศรีมหาโพธิ อาเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
298.โรงพยาบาล เกาะกูด
เลขที่ 49 หมู่ 1 ตาบลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23120
299. โรงพยาบาลระยอง
เลขที่ 138 ถนนสุขมุ วิท ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
21000

ระยอง

300.โรงพยาบาลเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง (รพ.มาบตะพุด)
เลขที่ 7 ถนนเมืองมาบตะพุดสาย 6 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
301.โรงพยาบาลบ้านฉาง
เลขที่ 77 หมู่ 1 ถนนอังกินันทน์ อาเภอพลา บ้านฉาง จังหวัดระยอง
21130
302. โรงพยาบาลปลวกแดง
เลขที่ 272 หมูท่ ่ี 1 ถนนบาบัดโรคา ตาบลปลวกแดง
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
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วางแผนครอบครัว
จันทร์ – ศุกร์
08.30 – 12.00 น.
0 3728 8069 ต่อ 6121
วางแผนครอบครัว
บุคคลทัวไป
่ บ่ายวันจันทร์
สิทธิประกันสังคม บ่ายวัน
อังคาร

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

ยาฝั ง

0 3729 1368

ยาฝั ง

0 3727 9222
คลินิกวางแผนครอบครัว
วันพุธ 08.00 – 12.00 น.

ยาฝั ง

0 3952 1852

ยาฝั ง

0 3861 1104 สูต-ิ นรีเวชกรรม
ยาฝั ง
จันทร์–ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
0 3868 4444
วางแผนครอบครัว
พฤหัสบดี 08.30 – 16.30 น.

ยาฝั ง

0 3860 3838

ยาฝั ง

0 3865 9005
วางแผนครอบครัว
พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น.

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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303.โรงพยาบาลแกลง
เลขที่ 254 ถ.สุขมุ วิท ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
304.โรงพยาบาลวังจันทร์
เลขที่ 349 ถนนชุมแสง-หนองม่วง ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง 21210
305. โรงพยาบาลข้านค่าย
เลขที่144 ถนนบ้านค่าย-ระยอง ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 21120
306.โรงพยาบาลคลองหาด
เลขที่ 626 หมู่ 1 ตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
27260
307. โรงพยาบาลวังน้ าเย็น
เลขที่ 304 หมู่ 6 ตาบลวังน้ าเย็น อาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว
308.โรงพยาบาลวัฒนานคร
เลขที่ 1013 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว 27160

สระแก้ว

สมุทรปราการ

309. โรงพยาบาลอรัญประเทศ
เลขที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว 27120
310.โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
บ้านสันติสขุ หมู่ 6 ตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว 27000
311.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
27000
312.โรงพยาบาลโคกสูง
ตาบลโคกสูง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120
313. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 3867 7533-40

ยาฝั ง

0 3866 1174-5

ยาฝั ง

0 3864 1005-6

ยาฝั ง

0 3751 2258-61

ยาฝั ง

0 3725 1108-9

ยาฝั ง

0 3726 1772-4

ยาฝั ง

0 3723 3033
ต่อ วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 3751 1272-3

ยาฝั ง

0 3724 3018-20

ยาฝั ง

0 3744 1113

ยาฝั ง

0 2701 8132-9

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 71 ถนนจักกะพาก ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
314.โรงพยาบาลบางบ่อ
เลขที่ 89 หมู่ 1 ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
315. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
เลขที่ 90/5 หมู่ 13 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ10540
316.โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
เลขที่ 172 ซอย 76 ถนนสุขสวัสดิ ์ ตาบลปากคลองบางปลากด
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
บุคคลที่ ติดต่อได้ : เอกมล สาลีรตั น์
317.โรงพยาบาลบางพลี
เลขที่ 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
318.โรงพยาบาลบางจาก
เลขที่ 35/3 ม.8 ถนนสุขสวัสดิ ์ ซอยสุขสวัสดิ ์ 78 ตาบลบางจาก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
319.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ า
เลขที่ 156 ถนนเทศบาล 12 ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เขต 7

กาฬสิ นธุ์

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 2338 1133

ยาฝั ง

0 2738 9900-7
ต่อ คลินิกสูต-ิ นรีเวชกรรม

ยาฝั ง

08 1712 8642
คลินิกสือ่ รักวัยใส

ยาฝั ง
ห่วง
2,000
800+
+

0 2752 4500-2 /
0 2752 4900-1

ยาฝั ง

0 2464 3002-2

ยาฝั ง

0 2173 7766-75

ยาฝั ง

กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
320.โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์
เลขที่ 283 ถนนกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
321.โรงพยาบาลกมลาไสย
เลขที่ 111 หมู่11 ถนนกมลาไสย-มหาสารคาม อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
322.โรงพยาบาลยางตลาด
เลขที่ 87 หมู่ 20 ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด
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0 4381 1020
0 4381 1520

ยาฝั ง

0 4389 9570

ยาฝั ง

0 4389 1249
0 4389 1368

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
323.โรงพยาบาลห้วยเม็ก
เลขที่ 155 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตาบลห้วยเม็ก
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
324.โรงพยาบาลสหัสขันธ์
เลขที่ 48 หมู่ 10 ตาบลโนนบุรี อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
46140
325.โรงพยาบาลคาม่วง
เลขที่ 92 หมู่ 10 ตาบลทุ่งคลอง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
46180
326. โรงพยาบาลท่าคันโท
เลขที่ 183 หมู่ 1 ตาบลนาตาล อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
46190
327.โรงพยาบาลหนองกุงศรี
เลขที่ 148 หมู่ 2 ถนนห้วยเม็ก-ท่าคันโท อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
328.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
เลขที่ 193 หมู่ 13 ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
329.โรงพยบาลนามน
เลขที่ 183 หมูท่ ่ี 7 ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
330.โรงพยาบาล ร่องคา
เลขที่ 101/1 ถนนร่องคา-โพนทอง ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
331.โรงพยาบาลเขาวง
ม.16 ต.คุม้ เก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
332.โรงพยาบาลสมเด็จ
เลขที่ 389 หมู่ 2 ถนนถีนานนท์ ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
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0 4388 9090-1

ยาฝั ง

0 4387 1030

ยาฝั ง

0 4387 9131

ยาฝั ง

0 4387 7110

ยาฝั ง

0 4388 1106-7

ยาฝั ง

0 4385 1290

ยาฝั ง

0 4386 7056

ห่วง

ยาฝั ง

0 4389 7203-6

ยาฝั ง

0 4385 9059

ยาฝั ง

0 4386 1140

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

333.โรงพยาบาลนาคู
ตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
334.คลิ นิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น
เลขที่ 752-754 ถนนศรีจนั ทร์ อาเภอเมือง ขอนแก่น 40000
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : วารุณี

ขอนแก่น

335.โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขที่ 54,56 ถนนศรีจนั ทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
336. โรงพยาบาลบ้านฝาง
เลขที่ 330 หมู่ 9 ถนนมะลิวลั ย์ ตาบลบ้านฝาง อาเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น 42070
337. โรงพยาบาลพระยืน
เลขที่ 269 หมู่ 1 ตาบลพระยืน อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
40320
338. โรงพยาบาลหนองเรือ
เลขที่ 243 หมู่ 13 ถนนมลิวรรณ ตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น 40210
339. โรงพยาบาลชุมแพ
เลขที่ 82 หมู่ 8 ถนนมลิวรรณ ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
340. โรงพยาบาลสีชมพู
เลขที่ 311 หมู่ 10 ตาบลวังเพิม่ อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
40220
341. โรงพยาบาลน้ าพอง
เลขที่ 22/2 หมู่ 2 อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

342. โรงพยาบาลอุบลรัตน์
เลขที่ 175 หมูท่ ่ี 2 ตาบลเขือ่ นอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์
39

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4312 6893

ยาฝั ง

0 4322 3627
08 6859 4959
จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.

ยาฝั ง
2,500

0 4333 6789 ต่อ 1258
Oscc / คลินิกวัยรุ่น

ยาฝั ง

0 4326 9206

ยาฝั ง

0 4326 6045-6
0 4326 6142-3

ยาฝั ง

0 4329 4057-8

ยาฝั ง

0 4331 1044
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 4339 9448-9 /
0 4339 9176

ยาฝั ง

ห่วง

0 4344 1011 ต่อ
งานบริการส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว
คลินิกวางแผนครอบครัว
วันพฤหัส

ยาฝั ง

ห่วง

0 4344 6112-3

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

จังหวัดขอนแก่น 40250
343. โรงพยาบาลบ้านไผ่
เลขที่ 718 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตาบลในเมือง อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110
344. โรงพยาบาลพล
เลขที่ 215 ถนนมิตรภาพ ตาบลเมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
40120
345. โรงพยาบาลแวงน้ อย
เลขที่ 148 หมู่ 12 ตาบลแวงน้อย อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
346. โรงพยาบาลหนองสองห้อง
เลขที่ 803 หมู่ 16 ถนนเจนจบทิศ ตาบลหนองสองห้อง อาเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
347. โรงพยาบาลภูเวียง
เลขที่ 136 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตาบลภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 40150
348. โรงพยาบาลมัญจาคีรี
เลขที่ 316 หมู่ 14 ตาบลกุดเค้า อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
40160
349. โรงพยาบาลชนบท
เลขที่ 231 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท ตาบลชนบท อาเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น 40180
350. โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
เลขที่ 198 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตาบลคาม่วง อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น 40280
351.โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
เลขที่ 195 ถนนศรีจนั ทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
352. โรงพยาบาลสิ รินธร (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ)
เลขที่ 82 ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
40110

40

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

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

ยาฝั ง

0 4341 4710-12

ยาฝั ง

0 4349 9123

ยาฝั ง

0 4349 1010

ยาฝั ง

0 4329 1194

ยาฝั ง

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

ยาฝั ง

0 4328 6440

ยาฝั ง

0 4344 9095

ยาฝั ง

0 4323 5902-5

ยาฝั ง
2,500

0 4326 7041

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง
600
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โทรศัพท์ /เวลาทาการ

353.โรงพยาบาลศรีนคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40002
354. โรงพยาบาลซาสูง
เลขที่ 231 หมู่ 3 ถนนกระนวน-เชียงยืน ตาบลกระนวน อาเภอซาสูง
จังหวัดขอนแก่น 40170
355.โรงพยาบาลเปื อยน้ อย
เลขที่177 หมู่ 7 ตาบลเปื อยน้อย อาเภอเปื อยน้อย จังหวัดขอนแก่น
356.โรงพยาบาลมหาสารคาม
เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี บลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000
357.โรงพยาบาลโกสุมพิ สยั
เลขที่ 256 หมู่13 ถนนศรีโกสุม ตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม 44140

มหาสารคาม

358. โรงพยาบาลเชียงยืน
เลขที่ 403 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237 ตาบลเชียงยืน
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
359.โรงพยาบาลบรบือ
ชุมชนบรบือ หมู่ 1 ถนนหนองบ่อ ตาบลบรบือ อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม 44130
360.โรงพยาบาลนาเชือก
เลขที่ 52 หมู่ 2 ถนนนาเชือก-พยัคฒภูมพิ สิ ยั ตาบลนาเชือก
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4336 3044
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

ห่วง

0 4321 9192

ยาฝั ง

ห่วง

0 4349 4002

ยาฝั ง

0 4374 1225

ยาฝั ง

0 4376 1330
0 4376 1565

ยาฝั ง

0 4378 1045

ยาฝั ง

0 4377 1439 / 0 4377 1686 ยาฝั ง

0 4377 9029

ยาฝั ง

361.โรงพยาบาลวาปี ปทุม
เลขที่ 258 หมู่ 2 ถนนวาปี ปทุม-มหาสารคาม ตาบลหนองแสง
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

0 4379 9110

ยาฝั ง

362.โรงพยาบาลแกดา
เลขที่ 155 หมู่ 16 ตาบลแกดา อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม
44190

0 4378 7026 /
0 4378 7411

ยาฝั ง
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ห่วง

ห่วง
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363.โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสยั
เลขที่ 693 ตาบลปะหลาน อาเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม
44110

0 4379 1381

ยาฝั ง

364.โรงพยาบาลนาดูน
ถนนนาดูน-นาเชือก ตาบลนาดูน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
44180

0 4379 7016

ยาฝั ง

0 4372 8198

ยาฝั ง

365.โรงพยาบาลกุดรัง
เลขที่ 30 หมู่ 10 ตาบลกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
44130
366.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เลขที่ 111 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : วิ ยะฉัตร

367.โรงพยาบาลพนมไพร
เลขที่ 170 หมู่ 3 ตาบลพนมไพร อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : วิ ยะฉัตร

ร้อยเอ็ด

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

368.โรงพยาบาลจตุรพักตรพิ มาน
เลขที่ 165 หมู่ 4 ถนนปั ทมานนท์ ตาบลหัวช้าง
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
369.โรงพยาบาลโพนทอง
เลขที่ 196 หมู่ 10 ถนนโพนทอง-ขอนแก่น ตาบลสระนกแก้ว
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
370.โรงพยาบาลเสลภูมิ
เลขที่ 279 หมู่ 7 ตาบลขวัญเมือง อาเภอเสลภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด
45120
371. โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
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0 4351 8000
จันทร์ – ศุกร์
8.00 – 16.00 น.
คลินิกวัยใส Hotline 24 ชม.
08 1768 4103
0 4391 3212
วางแผนครอบครัว
คลินิกพิเศษ
ทุกวันอังคาร 8.30-12.00 น.

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง

ห่วง

0 4356 1073

ยาฝั ง

0 4357 1231

ยาฝั ง

ห่วง

0 4355 1322

ยาฝั ง

ห่วง

0 4358 1321-3

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

เลขที่ 530 หมู่ 20 ตาบลสระคู อาเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด
45130
372.โรงพยาบาลหนองฮี
เลขที่ 120 หมู่ 10 ตาบลหนองฮี อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
373.โรงพยาบาลหนองพอก
เลขที่ 162 หมู่ 1 ถนนทรงบาดาล ตาบลหนองพอก อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด 45210
374.โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เขต 8

นครพนม

บึงกาฬ

0 4350 6167

ยาฝั ง

0 4357 9073

ยาฝั ง

0 4350 8154-5

ยาฝั ง

นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
375. โรงพยาบาลศรีสงคราม
0 4259 9230
เลขที่ 294 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ตาบลศรีสงคราม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
376.โรงพยาบาลนครพนม
0 4251 1424
0 4251 1422
เลข ที่270 ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
0 4251 1850
จังหวัดนครพนม 48000
377. โรงพยาบาลบึงกาฬ
0 4249 1161-3
เลขที่ 255 หมู่ 1 ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
38000
378. โรงพยาบาลพรเจริ ญ
0 4248 7099-100
เลขที่ 1 หมู่ 8 ตาบลพรเจริญ อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
379. โรงพยาบาลบึงโขงหลง
เลขที่ 428 หมู่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตาบลบึงโขงหลง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
380.โรงพยาบาลศรีวิไล
เลขที่ 300 ม. 11 ตาบลศรีวไิ ล อาเภอศรีวไิ ล จังหวัดบึงกาฬ 38210
43

ยาฝั ง

ยาฝั ง
ยาฝั ง

ยาฝั ง

0 4241 6180
ต่อ ห้องคลอด
ยาฝั ง
วางแผนครอบครัว
2,800
จันทร์ อังคาร 08.00-12.00น.
0 4249 7099-100

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

เลย

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

381.โรงพยาบาล บุ่งคล้า
เลขที่ 217 หมู่ 2 ถนนบึงกาฬ-บ้านแพง ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ 43140
382. โรงพยาบาลผาขาว
เลขที่ 155 หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ ตาบลโนนปอแดง
อาเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240
383. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (รพร.)
เลขที่ 168 หมู่ 3 ตาบลด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
384.โรงพยาบาลนาแห้ว
เลขที่ 80 หมู่ 5 ถ.ด่านซ้าย - นาแห้ว ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย 42170
385.โรงพยาบาลเลย
เลขที่ 32/1 ถ.มลิวรรณ ตาบลกุดป่ อง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
42000
386. โรงพยาบาลสกลนคร
เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000

สกลนคร
387. โรงพยาบาลกุดบาก
เลขที่ 249 หมู่ 1 ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
47180
388. โรงพยาบาลพังโคน
เลขที่ 188 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตาบลพังโคน อาเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร 47160
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4249 9106-7

ยาฝั ง

0 4281 8101-2
ต่อ กลุม่ งานส่งเสริม
พฤหัสบดี 13.00-16.00
0 4289 1276
Call Center 08 1263 2232

ยาฝั ง
3 ปี
2,500

0 4289 7039

ยาฝั ง

0 4286 2123

ยาฝั ง

0 4271 1615,
0 4271 1636, 0 4271 1236,
0 4271 6565-6,
0 4271 5141-5 ต่อ
2232,2323
คลินิกสูต-ิ นรีเวช วางแผน
ครอบครัว ทุกวัน
08.00-12.00 น.

ยาฝั ง

0 4278 4021

ยาฝั ง

0 4277 1222

ยาฝั ง

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

389. โรงพยาบาลวาริ ชภูมิ
เลขที่ 83 ถนนวาริช-กุดบาก ตาบลวาริชภูม ิ อาเภอวาริชภูม ิ จังหวัด
สกลนคร 47150
390. โรงพยาบาลวานรนิ วาส
เลขที่ 1 หมู่ 9 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตาบลคอนสวรรค์ อาเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
391. โรงพยาบาลคาตากล้า
เลขที่ 80 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ตาบล คาตากล้า
อาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250
392. โรงพยาบาลบ้านม่วง
หมู่ 2 ตาบลม่วง อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

393. โรงพยาบาลส่องดาว
เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนส่องดาว-คาบิด ตาบลส่องดาว อาเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร 47190
394. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิ น (รพร.)
เลขที่ 291 หมู่ 11 ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร 47110
395.โรงพยาบาลอากาศอานวย
เลขที่ 386 หมูท่ ่ี 3 ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร 47170
396.โรงพยาบาล เต่างอย
เลขที่ 80 หมู่ 6 ถนนเต่างอย-บ้านศรีวชิ า ตาบลเต่างอย อาเภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร 47260
397.โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
เลขที่ 76 หมู่ 8 ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัด
สกลนคร 47280
398.โรงพยาบาลเจริ ญศิ ลป์
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4297 3751

ยาฝั ง

0 4297 3411

ยาฝั ง

0 4279 6046

ยาฝั ง

0 4279 4118
วางแผนครอบครัว
จันทร์ 08.30-16.00 น.

ยาฝั ง

0 4278 6026

ยาฝั ง

0 4272 1111

ยาฝั ง

0 4279 9000

ยาฝั ง

0 4276 1021

ยาฝั ง

0 4276 6054

ยาฝั ง

0 4270 9148

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

หนองคาย

หนองบัวลาภู

อุดรธานี

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 374 หมู่ 2 บ้านเจริญศิลป์ ตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร 47290
399.โรงพยาบาลหนองคาย
เลขที่ 1158 หมู่ 3 ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
400.โรงพยาบาลโพนพิ สยั
เลขที่ 77 หมู่ 3 ตาบลจุมพล อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
43120
401. โรงพยาบาลสังคม
เลขที่ 72 หมู่ 3 ถนนทางหลวง 211 ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย 43160
402.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เลขที่ 160 หมู่ 13 ถนนหนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่
ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

403. โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
เลขที่ 106 ถนนไสยราษฎร์บูรณะ ตาบลเมืองใหม่ อาเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู 39180
404.โรงพยาบาล สุวรรณคูหา
เลขที่ 400 ถนนพระไชยเชษฐา ตาบลสุวรรณคูหา อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู 39270
405.โรงพยาบาลอุดรธานี
เลขที่ 33 ถนนเพาะนิยม ตาบลหมากแข็ง อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
406.โรงพยาบาลกุมภวาปี
เลขที่ 7 หมู่ 5 ถนนจิตรประสงค์ ตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
407. โรงพยาบาลโนนสะอาด
เลขที่ 78 หมู่1โรงพยาบาลโนนสะอาด อาเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี 41240
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4241 3456-65

ยาฝั ง

ห่วง

0 4247 1204-5 /
0 4247 1667

ยาฝั ง

042-441-029

ยาฝั ง

สายด่วนวัยใส
โทร 08 7218 2403 หรือ
08 6859 2089
จันทร์ถงึ วันศุกร์
เวลา 8.30-20.00 น.

ยาฝั ง

0 4235 3443

ยาฝั ง

0 4237 2169

ยาฝั ง

0 4224 5555, 0 4234 8889

ยาฝั ง

ห่วง

0 4233 2146-7 /
0 4233 1236-8

ยาฝั ง

ห่วง

0 4239 2732

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

408.โรงพยาบาลหนองหาน
เลขที่ 376 หมู่ 6 ตาบลหนองหาน อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
41130
409. โรงพยาบาลไชยวาน
เลขที่139 หมู่ 9 ตาบลไชยวาน อาเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี 41290
410. โรงพยาบาลบ้านผือ
เลขที่ 134 หมู่ 2 ถนนพลับผือ ตาบลพลับผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

0 4226 1135-6 /
0 4226 1324-8

ยาฝั ง

0 4226 5331

ยาฝั ง

0 4228 1026-8

ยาฝั ง

0 4239 6311

ยาฝั ง

0 4225 8111

ยาฝั ง

0 4227 3700

ยาฝั ง

414.โรงพยาบาลหนองวัวซอ
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360

0 4228 5896

ยาฝั ง

415.โรงพยาบาลทุ่งฝน
ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตาบลทุ่งฝน อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

0 4226 8051

ยาฝั ง

416.โรงพยาบาลน้ าโสม
เลขที่ 6 หมู่ 1 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี

0 4228 7484

ยาฝั ง

417.โรงพยาบาลศรีธาตุ
เลขที่ 27 หมู่ 13 ตาบลจาปี อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230

0 4214 0332-3

ยาฝั ง

411.โรงพยาบาลหนองแสง
บ้านคาหว้าทอง หมู่ 7 ตาบลทับกุง อาเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี 41340
412. โรงพยาบาลพิ บูลรักษ์
เลขที่ 269 หมู่ 11 ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รกั ษ์
จังหวัดอุดรธานี 41130
413. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านตุง (รพร.)
เลขที่ 145 หมู่ 7 ถนนบริบาลดาริ ตาบลศรีสทุ โธ อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

เขต 9

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

นครราชสีมา บุรีรมั ย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
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อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

418. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000
419.โรงพยาบาลครบุรี
เลขที่ 628 หมู่ 4 ตาบลครบุรี อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
30250
420. โรงพยาบาลคง
เลขที่ 2 หมู่ 11 ตาบลเมืองคง อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
421.โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
เลขที่ 392 หมู่ 4 ตาบลบ้านเหลือ่ ม อาเภอบ้านเหลือ่ ม จังหวัด
นครราชสีมา 30350

นครราชสีมา

422.โรงพยาบาลด่านขุดทด
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา30210
423. โรงพยาบาลโนนไทย
เลขที่ 707 หมู่1 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลโนนไทย อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา 30220
424.โรงพยาบาลโนนสูง
เลขที่ 182 ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา 30160
425. โรงพยาบาลขามสะแกแสง
เลขที่ 459 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2150 ตาบลขาม
สะแกแสง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
426.โรงพยาบาลสูงเนิ น
เลขที่ 280 หมู่ 8 ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
30170
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : มณี รตั น์
427.โรงพยาบาลบัวใหญ่
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4423 5000

ยาฝั ง

0 4444 4490

ยาฝั ง

0 4422 5216

ยาฝั ง

0 4425 6248

ยาฝั ง

0 4438 9493

ยาฝั ง

0 4438 1032 /
0 4438 1066

ยาฝั ง

0 4425 6214

ยาฝั ง

0 4438 3578 ต่อ 150
จันทร์ 08.30 – 12.00 น.

ยาฝั ง

0 4428 6713 ต่อ 324

ยาฝั ง

0 4446 1855 / 0 4429 2047 ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

เลขที่ 6 ถนนเทศบาล ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา30120
428. โรงพยาบาลประทาย
เลขที่ 5 ถนนเจนจบทิศ หมู่ 13 ตาบลประทาย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา 30180
429. โรงพยาบาลปั กธงชัย
เลขที่ 327 หมู่ 1 ตาบลธงชัยเหนือ อาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 30150
430. โรงพยาบาลพิ มาย
เลขที่ 138 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110
431. โรงพยาบาลชุมพวง
เลขที่ 504 หมู่1 ตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
30270
432. โรงพยาบาลสูงเนิ น
เลขที่ 280 ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 1 ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30170

0 4448 9011

ยาฝั ง

0 4444 1011

ยาฝั ง

0 4447 1511
ต่อ Oscc / สุขภาพจิต

ยาฝั ง
3,500

ห่วง
900

0 4447 7281

ยาฝั ง

ห่วง

0 4428 6023
0 4428 6422-3

ยาฝั ง

ห่วง

433. โรงพยาบาลขามทะเลสอ
เลขที่ 198 หมู่ 7 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตาบลขามทะเลสอ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

0 4439 7111

434. โรงพยาบาลสีคิ้ว
เลขที่ 212 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ-สีคว้ิ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคว้ิ
จังหวัดนครราชสีมา 30140

0 4441 2685-7

ยาฝั ง

435. โรงพยาบาลปากช่องนานา
เลขที่ 400 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130

0 4431 1856
0 4431 2568

ยาฝั ง
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อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

436. โรงพยาบาลหนองบุนมาก
เลขที่ 198 หมู่ 4 ตาบลหนองหัวแรด อาเภอหนองบุนมาก จังหวัด
นครราชสีมา 30410
437. โรงพยาบาลแก้มสนามนาง
เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนนิเวสน์ รตั น์ ตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
438. โรงพยาบาลโนนแดง
เลขที่ 37 หมู่ 1 อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30220
439. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
เลขที่ 211 ถนนพิบูล-ละเอียด ตาบลหนองไผ่ลอ้ ม อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
440. โรงพยาบาลลาทะเมนชัย
เลขที่ 222 หมู่ 1 ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
30270
441. โรงพยาบาลป.แพทย์
เลขที่ 45-53 ถนนไชยณรงค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา30000
442. โรงพยาบาลพระทองคา เฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 99 หมู่ 5 ตาบลพังเทียม อาเภอพระทองคา จังหวัด
นครราชสีมา 30220
443. โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา
เลขที่ 345/5 หมู่ 6 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30280
444. โรงพยาบาลสีดา
หมู่ 1 ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
445.ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เลขที่ 177 หมู่ 6 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30280
446.โรงพยาบาล เสิ งสาง
หมู่ 8 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
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0 4444 8734-5

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ
ยาฝั ง
ยาฝั ง

0 4433 9083-5
0 4447 5073

ยาฝั ง

0 4427 3370-5

ยาฝั ง
ยาฝั ง

0 4475 6404

0 4423 4999

ยาฝั ง
ยาฝั ง

0 4475 6175

0 4439 5000

ยาฝั ง

0 4432 9234

ยาฝั ง

0 4430 5131

ยาฝั ง

0 4445 7212-5

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

447.โรงพยาบาล โชคชัย
เลขที่ 220 ถนนออมสิน ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30190
448.โรงพยาบาลบัวลาย
หมู่ 05 ตาบลเมืองพะไล อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
449. โรงพยาบาลบุรีรมั ย์
เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
31000
450. โรงพยาบาลกระสัง
เลขที่ 140 หมู่ 9 ตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31160
451. โรงพยาบาลนางรอง
เลขที่ 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31110
452.โรงพยาบาลหนองกี่
เลขที่ 255 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลทุ่งกระตาด
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์ 31210

บุรีรมั ย์

453. โรงพยาบาลละหานทราย
เลขที่ 55 หมู่ 8 ถนนนิคมเขต ตาบลละหานทราย
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ 31170

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4449 1161

ยาฝั ง

0 4449 5002

ยาฝั ง

0 4461 5002

ยาฝั ง

0 4469 1509

ยาฝั ง

0 4463 3461

ยาฝั ง

0 4464 1195
0 4465 3315-6

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

0 4464 9029 / 0 4464 9015 ยาฝั ง

454. โรงพยาบาลบ้านกรวด
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนไมยรัตน์ ตาบลปราสาท อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31180
455. โรงพยาบาลพุทไธสง
เลขที่ 1 หมูท่ ่ี 12 บ้านศรีษะแรด ตาบลมะเฟื อง อาเภอพุทธไทสง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31120
456. โรงพยาบาลลาปลายมาศ
เลขที่ 41 หมู่ 7 ถนนลาปลายมาศ-นางรอง ตาบลลาปลายมาศ
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ 31130
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0 4467 9088 /
0 4467 9428-9

ยาฝั ง

0 4468 9131

ยาฝั ง

0 4466 1242-3 /
0 4466 0162-3

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

457. โรงพยาบาลสตึก
เลขที่ 124/1 ตาบลนิคม อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 31150
458. โรงพยาบาลปะคา
เลขที่ 96 หมู่ 3 ตาบลปะคา อาเภอปะคา จังหวัดบุรรี มั ย์ 31220
459. โรงพยาบาลนาโพธิ์
เลขที่ 103 หมู่ 8 ตาบลศรีสว่าง อาเภอนาโพธิ ์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 31230
460. โรงพยาบาลหนองหงษ์
เลขที่ 2 บ้านหนองจิก ตาบลสระแก้ว อาเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31240
461. โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เลขที่ 99 หมู่ 1 ตาบลสะเดา อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
31250
462. โรงพยาบาลห้วยราช
เลขที่ 5 หมู่ 9 ตาบลห้วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์31000
463. โรงพยาบาลชานิ
เลขที่ 105 หมู่ 8 ตาบลชานิ อาเภอชานิ จังหวัดบุรรี มั ย์ 31110
464. โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
เลขที่ 161 หมู่ 1 ตาบลหนองเยือง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31120
465. โรงพยาบาลโนนดิ นแดง
เลขที่ 25 หมู่ 7 ตาบลโนนดินแดง อาเภอกิ่ง อาเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31260
466. โรงพยาบาลแคนดง เฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 159 หมูท่ ่ี 6 บ้านซ่องแมว ตาบลแคนดง กิง่ อาเภอแคนดง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31150
467. โรงพยาบาลบ้านด่าน
เลขที่ 92 หมู่ 2 ตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรี มั ย์
31000
468.โรงพยาบาลคูเมือง
52

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4468 1281 ต่อ 117
คลินิกพิเศษกลุม่ การพยาบาล

ยาฝั ง

0 4465 4208-10

ยาฝั ง

0 4462 9328 / 0 4468 6102 ยาฝั ง
0 4466 9028 / 0 4466 9126

ยาฝั ง

0 4460 8126

ยาฝั ง

0 4469 6015 ต่อ คลินิกวัยรุ่น ยาฝั ง
พุธ พฤหัส 08.30 – 16.00 น. 2,500
0 4460 9054

ยาฝั ง

0 4465 0317-8

ยาฝั ง

0 4460 6247

ยาฝั ง

0 4419 3117

ยาฝั ง

0 4466 4049

ยาฝั ง

0 4469 9238-40

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สุรินทร์

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

ถนนบุรรี มั ย์-พุทไธสง ตาบลคูเมือง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
31190
469.โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เลขที่ 90 หมู่ 10 ตาบลโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรรี มั ย์ 31110
470.โรงพยาบาลเฉลิ มพระเกียรติ
เลขที่ 214 ตาบลตาเป๊ ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย์
31110
471. โรงพยาบาลสุรินทร์
เลขที่ 68 ถนนหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
32000
472. โรงพยาบาลชุมพลบุรี
เลขที่ 175 หมู่ 1 ถนนชุมพลบุร-ี ท่าตูม ตาบลชุมพลบุรี อาเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ 32190
473. โรงพยาบาลท่าตูม
เลขที่ 406 หมู่ 7 ถนนปั ทมานนท์ ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรนิ ทร์ 32120
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ปั ญจพร เสริ มผล
474. โรงพยาบาลจอมพระ
เลขที่19 หมูท่ ่ี 6 ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์

475.โรงพยาบาลปราสาท
เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลกังแอน อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรนิ ทร์ 32140
476.โรงพยาบาลกาบเชิ ง
เลขที่ 700 ถนนสุรนิ ทร์-ช่องจอม หมู่ 17 ตาบลกาบเชิง
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ 32210
477.โรงพยาบาลรัตนบุรี

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4460 7140-1

ยาฝั ง

0 4462 8451

ยาฝั ง

0 4451 1757

ยาฝั ง

0 4459 6318 /
0 4459 6320-3 /
0 4453 3090

ยาฝั ง

0 4459 1477-8
คลินิกที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่น

ยาฝั ง

0 4458 1103
วางแผนครอบครัว
อังคาร – ศุกร์
08.30 - 16.00น.

ยาฝั ง

0 4455 1295 /
0 4453 2400-1

ยาฝั ง

0 4455 9002 /
0 4455 9004

ยาฝั ง

0 4453 6203-5 ต่อ 2000
ยาฝั ง
เวชศาสตร์ครอบครัว
53

ห่วง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 150 หมู่ 8 ถนนศรีรตั น์ ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรนิ ทร์ 32130
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : นางเตือนจิ ต
478.โรงพยาบาลสนม
เลขที่110 ม.3 ถ.ศรีสนม ตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์
32160
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : อังคณา ทุนดี
479.โรงพยาบาลศีขรภูมิ
เลขที่ 42 หมู่ 1 ถนนสุรนิ ทร์-ศรีสะเกษ ตาบลระแงง อาเภอศีขรภูม ิ
จังหวัดสุรนิ ทร์ 32110
480. โรงพยาบาลสังขะ
เลขที่ 700 ถนนสาธร ตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ 32150
481.โรงพยาบาลลาดวน
เลขที่ 80 หมู่ 3 ถนนสุรนิ ทร์-สังขะ ตาบลลาดวน อาเภอลาดวน
จังหวัดสุรนิ ทร์ 32220
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : พัชรี สายจีน
482.โรงพยาบาลบัวเชด
เลขที่221 ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์ 32230
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : มณฑการ
483.โรงพยาบาลโนนนารายณ์
เลขที่ 159 หมู่ 6 ตาบลหนองหลวง อาเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรนิ ทร์ 32130
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : สุวภัทร โลนุ ช
484.โรงพยาบาล สาโรงทาบ
เลขที่ 272 ม.1 ถนนขามสามัคคี ตาบลหนองไผ่ ลอ้ ม อาเภอสาโรง
ทาบจังหวัดสุรนิ ทร์ 32170
485.โรงพยาบาลศรีณรงค์
เลขที่ 198 ถนน โยธาธิการณรงค์-หนองแวง ตาบล ณรงค์ อาเภอ ศรี
ณรงค์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 32150
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4458 9025 / 0 4458 9065
ยาฝั ง
คลินิกวัยรุ่น

0 4456 1341

0 4457 2019

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

ยาฝั ง

0 4454 1090
ยาฝั ง
เวชปฏิบตั คิ รอบครัว
3 ปี
อังคาร 08.30 – 12.00 น. 3,000
0 4457 9076 /
0 4457 9072

ยาฝั ง

0 4414 4580
เวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝั ง

0 4456 9080

ยาฝั ง

0 4450 9212

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

486.โรงพยาบาลชัยภูมิ
เลขที่ 2 ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
36000
487. โรงพยาบาลบ้านเขว้า
เลขที่ 800 ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ 36170
488. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
เลขที่ 555 หมูท่ ่ี 1 ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิ 36120

ชัยภูมิ

489. โรงพยาบาลหนองบัวแดง
เลขที่ 431 หมู่ 16 ตาบลหนองบัวแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูม ิ 36210
490. โรงพยาบาลจตุรสั
เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนสีคว้ิ -ชัยภูม ิ ตาบลหนองบัวใหญ่ จุตุรสั จังหวัด
ชัยภูม3ิ 6130
491. โรงพยาบาลบาเหน็ จณรงค์
เลขที่ 217 หมู่ 21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บาเหน็ จณรงค์
จังหวัดชัยภูม ิ 36160
492. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
เลขที่ 301 หมู่ 5 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูม ิ 36250
493. โรงพยาบาลภูเขียว เฉลิ มพระเกียรติ
เลขที่149 หมู่ 4 ตาบลผักปั ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ 36110
494. โรงพยาบาลบ้านแท่น
หมู่ 3 ตาบลบ้านแท่น ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ
36190
495.โรงพยาบาลแก้งคร้อ
เลขที่ 1057 หมู่ 1 ตาบลช่องสามหมอ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ
36150
55

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4481 1005
ต่อ วางแผนครอบครัว

ยาฝั ง

0 4483 9798

ยาฝั ง
ยาฝั ง

0 4484 7451-8

0 4487 2355

ยาฝั ง

0 4485 1200 / 0 4485 1499 ยาฝั ง

0 4485 9099

ยาฝั ง

0 4489 7022

ยาฝั ง

0 4486 1700-3

ยาฝั ง

0 4488 7111
0 4488 7013

ยาฝั ง

0 4488 2899
0 4488 2741
0 4483 1622

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ศศิ ธร
496. โรงพยาบาลภักดีชมุ พล
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถนนชัยภูม-ิ นครสวรรค์ ตาบลเจาทอง อาเภอภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ 36260
497.โรงพยาบาลเทพสถิ ตย์
เลขที่ 864 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลวะตะแบก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูม ิ 36230
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : มันฑนา ศรีบานเย็น
498.โรงพยาบาลคอนสวรรค์
เลขที่ 431 หมู่ 13 ตาบลคอนสวรรค์ อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูม ิ 36140

เขต 10

มุกดาหาร

ยโสธร

0 4482 8117

ยาฝั ง

0 4485 5098 ต่อ 113,133
คลินิกให้การปรึกษา /
การพยาบาล

ยาฝั ง

0 4488 9022 /
0 4488 9096

ยาฝั ง

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริ ญ
499. โรงพยาบาลนิ คมคาสร้อย
0 4268 1324-5
เลขที่ 52 หมู่ 11 ถนนนิคมคาสร้อย-หนองสูง ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
500. โรงพยาบาลดอนตาล
0 4263 8136
เลขที่ 52 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล7 ตาบลนิ คมคาสร้อย อาเภอนิ คมคา
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
501. โรงพยาบาลหว้านใหญ่
0 4269 9238-9
เลขที่ 45 หมู่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150
502.โรงพยาบาลดงหลวง
0 4269 7023
เลขที่ 93 หมู่ 3 ถนนเปรมพัฒนา ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร 49140
503.โรงพยาบาลมุกดาหาร
0 4261 1285 /
เลขที่ 24 พิทกั ษ์พนมเขต ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
0 4261 1379
จังหวัดมุกดาหาร 49000
504. โรงพยาบาลยโสธร
0 4572 2486-7
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ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง
ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

เลขที่ 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตาบลตาดทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร 35000
505. โรงพยาบาลทรายมูล
เลขที่ 100 ตาบลทรายมูล อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

ศรีสะเกษ

506. โรงพยาบาลกุดชุม
เลขที่ 6 หมู่ 14 ถนนกุดชุม-เลิงนกทา ตาบลกุดชุม อาเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
507. โรงพยาบาลคาเขื่อนแก้ว
เลขที่ 784 หมู่ 2 ถนนลุมพุก-มหา ตาบลลุมพุก อาเภอคาเขือ่ นแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
508. โรงพยาบาลป่ าติ้ ว
เลขที่ 294 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตาบลโพธิไทร
์ อาเภอป่ าติ้ว
จังหวัดยโสธร 35150
509. โรงพยาบาลค้อวัง
เลขที่ 2 หมู่ 11 ถนนค้อวัง-พลไว ตาบลค้อวัง อาเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร 35160
510. โรงพยาบาลไทยเจริ ญ
เลขที่ 168 หมู่ 1 ตาบลไทยเจริญ อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
35120
511.โรงพยาบาลมหาชนะชัย
เลขที่ 164 ม.4 ต.ฟ้ าหยาด อ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
512.โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเลิ งนกทา
เลขที่ 284 หมู่ 1 ถนนทยาปั สสา ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร 35120
513. โรงพยาบาลยางชุมน้ อย
เลขที่ 303 หมู่ 7 ตาบลยางชุมน้อย อาเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 33190
514. โรงพยาบาลกันทรลักษ์
เลขที่ 446 หมู่ 5 ถนนดารงค์สถิต ตาบลน้ าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
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0 4578 7023 / 0 4578 7046 ยาฝั ง
0 4578 9090

ยาฝั ง

0 4579 1133

ยาฝั ง

0 4579 5015

ยาฝั ง

0 4579 7161

ยาฝั ง

0 4571 8097-8

ยาฝั ง

0 4579 9114

ยาฝั ง

0 4578 1147

ยาฝั ง

0 4568 7262-3

ยาฝั ง

0 4563 5759

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

515. โรงพยาบาลขุขนั ธ์
เลขที่ 109 หมู่ 6 ตาบลหนองฉลอง อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
33140
516. โรงพยาบาลขุนหาญ
เลขที่ 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตาบลสิ อาเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ 33150
517.โรงพยาบาลอุทุมพรพิ สยั
เลขที่ 83 หมู่ 7 ตาบลกาแพง อาเภออุทมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ
33120

518. โรงพยาบาลบึงบูรพ์
ทางหลวงชนบท ศก. 4018 ตาบลบึงบูรพ์ อาเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี
สะเกษ 33220
519. โรงพยาบาลห้วยทับทัน
เลขที่ 66 หมู่ 6 ตาบลห้วยทับทัน อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะ
เกษ 33210
520. โรงพยาบาลศรีรตั นะ
เลขที่ 182 หมู่ 15 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตาบลศรีแก้ว อาเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
521. โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง
เลขที่ 62 หมู่ 5 ตาบลน้ าเกลีย้ ง อาเภอศรีรตั นะ จังหวัดศรีสะเกษ
33240
522. โรงพยาบาลพยุห์
เลขที่ 62 หมู่ 8 ตาบลพยุห์ อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
523. โรงพยาบาลโพธิ์ ศรีสุวรรณ
เลขที่ 58 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2076 ตาบลเสียว
อาเภอโพธิศรี
์ สวุ รรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
524.โรงพยาบาลราษี ไศล
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4581 2290-4

ยาฝั ง

ห่วง

0 4568 1107

ยาฝั ง

ห่วง

0 4569 2020

ยาฝั ง

0 4568 9043

ยาฝั ง

0 4569 9045

ยาฝั ง

0 4567 7611

ยาฝั ง

0 4567 7140 / 0 4561 2077 ยาฝั ง
0 4581 3624

ยาฝั ง

08 8590 4132
วางแผนครอบครัว
อังคาร 08.30 – 12.00 น.

ยาฝั ง

0 4568 1107 /
0 4568 1235-6

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 164 หมู่ 14 ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
33160
525.โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ถ.กสิกรรม ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
526.โรงพยาบาล ปรางค์ก่ ู
เลขที่ 84/2 ถนน ทางหลวงชนบท ศก. 3013 ตาบลพิมายเหนื อ
อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
527.โรงพยาบาลวังหิ น
เลขที่ 63 หมู่ 19 ตาบลบุสงู อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
528.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
บ้านเสียว ม. 07 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

529.โรงพยาบาลศิ ลาลาด
เลขที่ 108บ้านสงยาง หมู่ 05 ตาบลกุง อาเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ 33160
530.โรงพยาบาลกันทรารมย์
เลขที่ตงั ้ 183 หมู่ 12 อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
531.โรงพยาบาลไพรบึง
เลขที่ 56 หมูท่ ่ี 20 บ้านโพธิไทร
์ ตาบลไพรบึง อาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180
532.โรงพยาบาล โนนคูณ
หมู่ 12 ตาบลโนนคูณ อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
533.โรงพยาบาล ภูสิงห์
เลขที่ 83/1 ตาบลห้วยตึ๊กชู อาเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
534.คลิ นิก สวท เวชกรรม อุบลราชธานี
เลขที่ 154-56 ถนนศรีณรงค์ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
บุคคลที่ ติดต่อได้ : กรรณิ การ์ /วรรณภา / มณี มญ
ั ชุ์
535.โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4561 1503

ยาฝั ง

0 4569 7253

ยาฝั ง

0 4560 6089

ยาฝั ง

0 4560 5390 /
0 4560 5391

ยาฝั ง

0 4566 8123

ยาฝั ง

0 4565 1144

ยาฝั ง

0 4567 5067

ยาฝั ง

0 4565 9044

ยาฝั ง

0 4560 8158

ยาฝั ง

0 4524 3380
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์
09.00 – 22.00น.

ยาฝั ง
2,500
+

0 4524 4973

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

536. โรงพยาบาลเขมราฐ
เลขที่ 319 ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

0 4549 1182

537. โรงพยาบาลพิ บูลมังสาหาร
เลขที่ 20/6 ถนนเทศบาล2 อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0 4520 4590 / 0 4520 4591
34110
538.โรงพยาบาลวาริ นชาราบ
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตาบลคาน้ าแซบ อาเภอวารินชาราบ
0 4526 7259
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
539. โรงพยาบาลสามเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เลขที่ 299 หมูท่ ่ี 19 ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
540. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10
เลขที่ 45 ถ.สถลมาร์ค หมู่ 4 บ้านบัว ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
541.โรงพยาบาลน้ าขุ่น
บ้านตาโอง หมู่ 05 ตาบลขีเ้ หล็ก อาเภอน้ าขุน่
จังหวัดอุบลราชธานี 34260
542.โรงพยาบาลสาโรง
เลขที่ 68 หมู่ 8 ตาบลสาโรง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
34360
543.โรงพยาบาลน้ ายืน
เลขที่ 234 หมู่ 7 ตาบลสีวิเชียร อาเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
34260
544.โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ
เลขที่ 300 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
545.โรงพยาบาลตาลสุม
เลขที่ 99 หมู่ 2 ตาบลตาลสุม อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
34330
546.โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ
ยาฝั ง
ยาฝั ง

ยาฝั ง

ห่วง

0 4536 1133

ยาฝั ง

ห่วง

0 4528 8586-8

ยาฝั ง

0 4525 2890-1 /
08 1878 2883

ยาฝั ง

0 4530 3100 /
0 4530 3012

ยาฝั ง

0 4537 1097-8

ยาฝั ง

0 4531 9300

ยาฝั ง

0 4542 7137

ยาฝั ง

0 4530 7032-33

ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 175 หมู่ 3 ตาบลนาเกษม อาเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 34160
547.โรงพยาบาล บุณฑริ ก
เลขที่ 200 ตาบลโพนงาม อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
34230
548.โรงพยาบาลบุณฑริ ก [อุบลราชธานี ]
เลขที่ 200 หมู่ 1 ตาบลโพนงาม อาเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี 34280
549.โรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
เลขที่ 378 หมู่ 10 ตาบลม่วงสามสิบ อาเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34140

อานาจเจริ ญ

550.โรงพยาบาลดอนมดแดง
เลขที่ 1 หมู่ 12 ตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
551.โรงพยาบาล สิ รินธร
หมู่ 10 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตาบลนิ คมสร้างตนเองลาโดมน้อย
อาเภอสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
552.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
เลขที่ 103 หมู1่ 5 ตาบลนาคา อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี 34250
553.โรงพยาบาลโขงเจียม
เลขที่ 277 หมู่ 2 ถนนพิบูล-โขงเจียม ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
554.โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ
เลขที่ 291 หมู่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 37000
555. โรงพยาบาลชานุมาน
เลขที่ 4 หมู่ 8 ตาบลชานุ มาน อาเภอชานุ มาน จังหวัดอานาจเจริญ
37210
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 4520 1296

ยาฝั ง

0 4539 7097-8

ยาฝั ง

0 4548 9064

ยาฝั ง

0 4530 8053

ยาฝั ง

0 4536 6149

ยาฝั ง

0 4539 9112

ยาฝั ง

0 4535 1083

ยาฝั ง

0 4551 1940

ยาฝั ง

0 4546 6303

ยาฝั ง

ห่วง
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556. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
เลขที่120 หมู่ 8 ตาบลนาหว้า อาเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอานาจเจริญ 37110
557. โรงพยาบาลหัวตะพาน
เลขที่ 176 หมู่ 7 ถนนประชาราษฎร์ ตาบลรัตนวารี
อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ 37240
558.โรงพยาบาลพนา
หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ ถนนพนา-ตระการ ตาบลพนา อาเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ 37180
559.โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
เลขที่ 83 หมู่ 3 ตาบลเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ 37290

เขต 11

0 4546 5232 / 0 4546 5209 ยาฝั ง

561.โรงพยาบาลเขาพนม
เลขที่ 71 ม.9 ตาบลเขาพนม อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
562. โรงพยาบาลคลองท่อม
เลขที่ 79 หมู่ 9 ตาบลคลองท่อมใต้ อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
81120
563. โรงพยาบาลอ่าวลึก
เลขที่ 3/1 หมู่ 7 ตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
564. โรงพยาบาลลาทับ
เลขที่ 94 หมู่ 5 ถนนลาทับ-ไร่คอก ตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัด
กระบี่ 81120
565. โรงพยาบาลเหนื อคลอง
เลขที่ 256 หมู่ 1 ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
81130
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ห่วง

0 4546 9003 / 0 4546 9123 ยาฝั ง

0 4546 3114-5

ยาฝั ง

0 4546 1008
0 4546 1126

ยาฝั ง

กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง ภูเก็ต
560.โรงพยาบาลกระบี่
เลขที่ 325 ถ.อุดรกิจ ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

กระบี่

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7561 1226

ยาฝั ง

0 7568 9110
0 7568 9509

ยาฝั ง

0 7564 0320-1

ยาฝั ง

0 7561 9105-9
0 7561 9108

ยาฝั ง

0 7564 3255

ยาฝั ง

0 7569 1801 , 0 7569 1805
ยาฝั ง
0 7569 1826 , 0 7569 1141

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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566.โรงพยาบาลเกาะลันตา
เลขที่118 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4245 ตาบลเกาะลันตา
ใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
567.โรงพยาบาล ปลายพระยา
เลขที่ 333 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระ
ยา จังหวัดกระบี่ 81160
568.คลิ นิกชุมพรรวมแพทย์
เลขที่ 77-79 ถนนศาลาแดง ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 86000

ชุมพร

นครศรีธรรมร
าช

569.โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 222 ถนนพิศษิ ฐพยาบาล ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
570.โรงพยาบาลมาบอามฤต
เลขที่ 290 หมู่ 12 ตาบลดอนยาง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7569 7190

ยาฝั ง

0 7568 7454-5

ยาฝั ง

0 7750 6022
จันทร์ – เสาร์
12.00 – 14.00 น.
และ 17.00 – 20.00 น.
0 7750 5940
คลินิกนรีเวช หรือ
สายด่วนศูนย์พ่งึ ได้
0 7757 8478 /
0 7757 8457

ห่วง
1,000

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง

571.โรงพยาบาลหลังสวน
เลขที่ 82 หมู่ 5 เพชรเกษม ตาบลวังตะกอ อาเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 86110

0 7752 9999

ยาฝั ง

ห่วง

572.โรงพยาบาลสวี
เลขที่120 หมู่ 7 ตาบลนาโพธิ ์ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

0 7753 1206

ยาฝั ง

ห่วง

573.โรงพยาบาลพะโต๊ะ
เลขที่ 138 หมู่ 8 ตาบลพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180

0 7753 9046

ยาฝั ง

0 7534 0250

ยาฝั ง

0 7535 6014

ยาฝั ง

0 7539 1-023

ยาฝั ง

574. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เลขที่ 198 ถนนราชดาเนิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
575. โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
เลขที่ 479 ถนนราชดาเนิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
576. โรงพยาบาลลานสกา
เลขที่ 249 หมู่1ตาบลเขาแก้ว อาเภอลานสกา
63
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
577. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (รพร.)
เลขที่ 20 หมูท่ ่ี 8 ตาบลไสหร้า อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
80150
578.โรงพยาบาลเชียรใหญ่
เลขที่ 251 หมู่ 1 ถนนบ่อล้อ-ปากพนัง ตาบลท้องลาเจีย
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

0 7548 1113

ยาฝั ง

0 7538 6123 / 0 7533 1024 ยาฝั ง

579. โรงพยาบาลชะอวด
เลขที่ 23 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4165 ตาบลชะอวด
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
580.โรงพยาบาลท่าศาลา
เลขที่158 หมู่ 3 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ตาบลท่าศาลา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
581. โรงพยาบาลนาบอน
เลขที่ 244 หมู่ 2 ถนนนาบอน-นาโพธิ ์ ตาบลนาบอน อาเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

0 7552 1133 / 0 7552 1186 ยาฝั ง

582.โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เลขที่ 599 หมู่ 2 ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

0 7548 9084 / 0 7536 8867 ยาฝั ง

583. โรงพยาบาลปากพนัง
เลขที่ 212 ถนนชายน้ า ตาบลปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80140
584.โรงพยาบาลร่อนพิ บูลย์
เลขที่ 812 หมู่ 13 ถนนเขาชุมทอง ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
585.โรงพยาบาลสิ ชล
เลขที่ 189 หมู่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตาบลสิชล อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
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0 7538 1011

0 7549 1332

0 7551 7990-2

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

0 7544 9120 / 0 7533 6091 ยาฝั ง

0 7553 6381

ห่วง

ยาฝั ง

ห่วง
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586. โรงพยาบาลหัวไทร
เลขที่ 16 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
80170
587. โรงพยาบาลบางขัน
เลขที่ 3 หมู่ 1 ถนนบ่อล้อ-ลาทับ ตาบลบ้านลานาว อาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360

สุราษฎร์ธานี

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7538 8388

ยาฝั ง

0 7537 1025

ยาฝั ง

588. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตาบลสามตาบล อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

ในเวลา 0 7530 8099
นอกเวลา 0 7530 88540

ยาฝั ง

589.โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตาบลบางจาก อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

0 7539 9460-4

ยาฝั ง

0 7537 8900-1

ยาฝั ง

0 7539 6123

ยาฝั ง

0 7541 0100 ต่อ 1300
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

ยาฝั ง

590.โรงพยาบาลพระหรหม
เลขที่ 55 หมูท่ ่ี 1 ตาบลท้ายสาเภา อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
591.โรงพยาบาลพรหมคีรี
หมู่ 9 ถนนนครศรี-นบพิตา อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
592.โรงพยาบาล ทุ่งสง
เลขที่ 277 ถนนชัยชุมพล ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง
จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : คุณธีระกานต์
593.โรงพยาบาล พิ ปนู
เลขที่ 372 หมู่ 5 ตาบลยางค้อม อาเภอพิปนู
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
594. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 56 หมูท่ ่ี 2 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
595.โรงพยาบาลเกาะสมุย
เลขที่ 61 หมู่ 1 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84140
65

ห่วง

ห่วง

0 7549 9026

0 7791 5600

ยาฝั ง

0 7791 3200

ยาฝั ง

ห่วง
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596. โรงพยาบาลกาญจนดิ ษฐ์
เลขที่ 76 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นครศรีฯ ตาบลพลายวาส
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
597. โรงพยาบาลดอนสัก
เลขที่ 11 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอน ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
598. โรงพยาบาลท่าฉาง
หมู่ 1 ตาบลท่าฉาง อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
599. โรงพยาบาลเคียนซา
เลขที่ 195 หมู่ 2 ตาบลเคียนซา อาเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
600. โรงพยาบาลพระแสง
เลขที่ 42 หมู่ 1 ตาบลอิปัน อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84210
601.โรงพยาบาลพุนพิ น
เลขที่ 166 ถนนธราธิบดี ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
602. โรงพยาบาลชัยบุรี
เลขที่ 114 หมู่ 3 ตาบลสองแพรก อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏรานี
84350

603. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
เลขที่ 204/16 หมูท่ ่ี 10 ตาบลบ้านส้อง อาเภอวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
604. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
เลขที่ 203 หมู่ 4 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7724 4518-9

ยาฝั ง

0 7737 1401

ยาฝั ง

ห่วง

0 7738 9124 / 0 7738 9111 ยาฝั ง
0 7738 7189-90

ยาฝั ง

0 7736 9098

ยาฝั ง

0 7731 1100

ยาฝั ง

0 7736 7075 ต่อ
วางแผนครอบครัว
จันทร์ 08.30 -16.00 น.
คลินิกวัยรุ่น กลุม่ งานเวช
ปฏิบตั ิ ศุกร์ 08.30-16.30 น.

ยาฝั ง

0 7736 1283 / 0 7736 2013 ยาฝั ง
0 7735 7164-7 ต่อ
คลินิกวางแผนครอบครัว
จันทร์ 13.00 – 16.00 น.

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด
พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

เขต 12

นราธิ วาส

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

605.โรงพยาบาลคุระบุรีชยั พัฒน์
เลขที่ 374 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลคุระบุรี อาเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา 82150

0 7649 1709-12

606. โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
0 7657 1505
ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
607. โรงพยาบาลถลาง
0 7631 1033 / 0 7631 1111
เลขที่ 358 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110
608.โรงพยาบาลศูนย์วชิ ระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง
0 7636 1234
จังหวัดภูเก็ต 83000
บุคคลที่ ติดต่อ: คุณเยาวนิ ต
609.โรงพยาบาล กระบุรี
0 7789 1036
เลขที่ 168 หมู่ 2 ตาบลน้ าจืด อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
610.โรงพยาบาล กะเปอร์
0 7789 7016
เลขที่ 195 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง 85120
นราธิ วาส พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ปั ตตานี ยะลา
611. โรงพยาบาลศรีสาคร
0 7356 1145
เลขที่ 108 หมู่ 2 ตาบลซากอ อาเภอศรีสาคร
วัยรุ่น /สุขภาพจิต
จังหวัดนราธิวาส 96210
612. โรงพยาบาลนราธิ วาสราชนครริ นทร์
0 7351 0999 ต่อ 5428
ฝากครรภ์
เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
613. โรงพยาบาลสุไหงโกลก
0 7361 5666
เลขที่ 1 ทรายทอง5 ตาบลสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก
คลินิกวัยรุ่น
จังหวัดนราธิวาส 96120
614. โรงพยาบาลสไหงปาดี
0 7365 1169 ต่อ 109
เลขที่ 334 หมู่ 1 ถนนจารุเสถียร ตาบลปะลุรู อาเภอสุไหงปาดี
จิตเวช
จังหวัดนราธิวาส 96140
615.โรงพยาบาล ระแงะ
0 7367 1287
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ
ยาฝั ง
ยาฝั ง
ยาฝั ง

ยาฝั ง

ยาฝั ง
ยาฝั ง

ยาฝั ง
1,500
ยาฝั ง
2,200

ห่วง
500

ยาฝั ง

ห่วง

ยาฝั ง
ยาฝั ง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

หมู่ 1 ถนนระแงะมรรคา ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส 96130
616.โรงพยาบาลบาเจาะ
เลขที่ 315 ถนนเพชรเกษม ตาบลบาเจาะ อาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส 96170
617.โรงพยาบาล แว้ง
หมู่ 2 ถนนแว้ง-สุไหงโก-ลก ตาบลแว้ง อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
96160
618. โรงพยาบาลพัทลุง
เลขที่ 421 ถนนราเมศวร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000
619.โรงพยาบาลกงหรา
เลขที่ 164 หมู่1 ตาบลคลองทรายขาว อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
93180

พัทลุง

620. โรงพยาบาลเกาชัยสน
เลขที่ 543 หมู่ 3 ตาบลเขาชัยสน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
93130
621. โรงพยาบาลควนขนุน
เลขที่ 232 ม.9 ตาบลควนขุน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง 93110
622. โรงพยาบาลศรีพรรพต
หมู่ 9 ตาบลเขาย่า อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190
623. โรงพยาบาลป่ าบอน
อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
624. โรงพยาบาลบางแก้ว
เลขที่ 609 หมู่ 1 ตาบลท่ามะเดือ่ อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
93140
625.โรงพยาบาลป่ าพะยอม
เลขที่ 29 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม อาเภอป่ าพยอม จังหวัดพัทลุง
93160
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7359 9085

ยาฝั ง

0 7365 9008

ยาฝั ง

0 7460 9500

ยาฝั ง

0 7468 7076-7
วางแผนครอบครัว
จันทร์ – ศุกร์
13.00 - 16.30น.
0 7460 9500 ต่อ 1232
0 7469 1131
วางแผนครอบครัว
พุธ 08.30-16.00 น.

ห่วง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

0 7468 1198 / 0 7478 2071 ยาฝั ง
0 7468 9336 / 0 7468 9106

ยาฝั ง

0 7484 1600

ยาฝั ง

0 7469 7111

ยาฝั ง

0 7462 4163-4

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

626.โรงพยาบาลศรีนคริ นทร์ (ปั ญญานันทภิ ข)ุ
เลขที่ 109 ม.9 ตาบลบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ พัทลุง 93000
627.โรงพยาบาล ตะโหมด
เลขที่ 29 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง 93160
628.โรงพยาบาลปากพะยูน
เลขที่ 956 ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
629. โรงพยาบาลสตูล
เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 91000

สตูล

630. โรงพยาบาลควนกาหลง
เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนประชาสงเคราะห์ ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล 91130
631. โรงพยาบาลท่าแพ
เลขที่ 155 หมู่ 2 ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150
632. โรงพยาบาลละงู
เลขที่ 194 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
633. โรงพยาบาลทุ่งหว้า
เลขที่ 50 หมู่ 8 ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

สงขลา

634. โรงพยาบาลสงขลา
เลขที่ 90 หมู่ 7 ถนนประชาสงค์เคราะห์ ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
635. โรงพยาบาลสทิ งพระ
เลขที่ 96 หมู่ 1 ถนนระโนต-สงขลา ตาบลจะทิ้งพระ อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา 90190
636. โรงพยาบาลจะนะ
เลขที่35 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บารุง ตาบลบ้านนา อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 90130
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7460 5600

ยาฝั ง

0 7469-5580-1

ยาฝั ง

0 7469 9023

ยาฝั ง

0 7472 3500-9

ยาฝั ง

0 7475 2080-2 ต่อ 104

ยาฝั ง

0 7478 7442-3

ยาฝั ง

0 7477 3563-8

ยาฝั ง

ในเวลา 0 7478 9165-6
นอกเวลา 0 7478 9614

ยาฝั ง

0 7475 2080

ยาฝั ง

0 7439 7112 / 0 7439 7038 ยาฝั ง
0 7420 7070 /
0 7420 7071

ยาฝั ง

ห่วง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

637. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ ณ อาเภอนาทวี
เลขที่ 20 ถนนนาทวี-ประกอบ ตาบลปากน้ า อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา 90160
638. โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
ถนนสะบ้าย้อย-ยะหา ตาบลสะบ้าย้อย อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210
639. โรงพยาบาลระโนด
เลขที่5/1 หมู่ 5 ถ.ระโนด-หัวเขาแดง ตาบลระโนด อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา 90140
640. โรงพยาบาลรัตภูมิ
เลขที่ 289 หมู่ 1 ถนนยนตรการกาธร กาแพงเพชร อาเภอรัตภูม ิ
จังหวัดสงขลา 90180
641. โรงพยาบาลสะเดา
เลขที่ 110 ถนนปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
642. โรงพยาบาลควรเนี ยง
เลขที่1 หมู่ 1 ถนนยนตรการกาธร ตาบลรัตภูม ิ อาเภอควนเนี ยง
จังหวัดสงขลา 90220
643. โรงพยาบาลสิ งหนคร
เลขที่ 80/1 หมู่ 5 ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงนคร จังหวัดสงขลา
90280
644. โรงพยาบาลหอยโข่ง
เลขที่ 21 หมู่ 1 ตาบลคลองหอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90230
645.โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

70

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7434 1701-2

ยาฝั ง

ห่วง

0 7437 7100

ยาฝั ง

ห่วง

0 7439 2932-4

ยาฝั ง

0 7443 0390-9

ยาฝั ง

ห่วง

0 7441 1288 / 0 7441 1277 ยาฝั ง

ห่วง

0 7438 6646-7

ยาฝั ง

0 7433 0539

ยาฝั ง

0 7425 1788

ยาฝั ง

คลินิกนรีเวช 0 7445 1762
วางแผนครอบครัว
0 7445 1764
ยาฝั ง
จันทร์ – ศุกร์
8.30 – 12.00 น.
และ อังคาร 13.00 – 15.00 น.

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

646.คลิ นิก เวชกรรม สวท หาดใหญ่
เลขที่ 8-12 ราษฎรอุทศิ ซอย9 ถนนราชอุทศิ หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
647.โรงพยาบาลหาดใหญ่
เลขที่ 182 ถ.รัตถการ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
648.โรงพยาบาลกระแสสิ นธุ์
เลขที่ 36/4 หมู่ 3 ถนนเกาะใหญ่-ระโนด ตาบลเชิงแส
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
649.โรงพยาบาลนาหม่อม
เลขที่120/3 ม.3 ตาบลพิจติ ร อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
650.โรงพยาบาล ปาดังเบซาร์
เลขที่ 42 หมู่ 9 ถนนสะเดา-ปาดังเบซาร์ ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 90240
651.โรงพยาบาลบางกลา่
เลขที่ 117 ม.1 ตาบลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา 90110

ตรัง

652.โรงพยาบาลเทพา
เลขที่ 207 หมู่ 5 ถนนลาไพล-เทพา ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัด
สงขลา 90150
653. โรงพยาบาลตรัง
เลขที่ 69 ถนนโคกขัน ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
92000
654. โรงพยาบาลย่านตาขาว
เลขที่ 293 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตาบลย่านตาขาว
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
655. โรงพยาบาลปะเหลียน
เลขที่ 248/2 หมู่ 5 ถนนตรัง-สตูล ตาบลท่าข้าม อาเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง 92120
656. โรงพยาบาลสิ เกา
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7425 2691 /
08 5585 9580
จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.

ยาฝั ง

0 7427 3100

ยาฝั ง

0 7439 9023

ยาฝั ง

0 7459 3774-8

ยาฝั ง

0 7452 1486

ยาฝั ง

0 7432 8221 – 2

ยาฝั ง

0 7437 6359 / 0 7437 6360 ยาฝั ง

0 7520 1500

ยาฝั ง

0 7528 1448 /
0 7524 0932-3

ยาฝั ง

0 7528 9010 /
0 7528 9275

ยาฝั ง

0 7529 1017

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

ปั ตตานี

ยะลา

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

เลขที่ 231/6 ถนนตรัง-สิเกา ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
92150
657. โรงพยาบาลห้วยยอด
เลขที่ 17 หมู่ 2 ถนนเทศารัษฏา ตาบลเขายาว อาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 92130
658. โรงพยาบาลนาโยง
เลขที่ 216 หมู่ 2 ตาบลนาโยงเหนือ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
92170
659. โรงพยาบาลรัษฎา
เลขที่ 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตาบลควนเมา อาเภอรัษฎา จังหวัด
ตรัง 92160
660.โรงพยาบาล วังวิ เศษ
เลขที่ 239 หมู่ 7 ตาบลวังมะปรางเหนือ อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
92220
661.โรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 98หมู่ 09 ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ จังหวัด ตรัง
92120
662.โรงพยาบาล กันตัง
เลขที่ 39 ถนนควนทองสี ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
92110
663.โรงพยาบาลปั ตตานี
เลขที่ 2 ถนนหนองจิก ตาบลสะบารัง อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
94000
664. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
เลขที่ 162 ตาบลตะลุบนั อาเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี 94110
665.โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12
เลขที่ 95 ถนนเทศบาล1 ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
95000
666.โรงพยาบาล เบตง
เลขที่ 227 ถนนรัตนกิจ ตาบลเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 7527 1049
0 7527 2063

ยาฝั ง

0 7529 9099 /
0 7524 2405-6

ยาฝั ง

0 7528 6237

ยาฝั ง

0 7529 6052-3

ยาฝั ง

0 7520 8838

ยาฝั ง

0 7525 1256

ยาฝั ง

0 7332 3411-5

ยาฝั ง

0 7341 1184

ยาฝั ง

0 7321 2862
ต่อคลินิกวัยรุ่น

ยาฝั ง
2,700

คลินิก สูตกิ รรม / อนามัย
เจริญพันธุ์
0 7323 4078-9 ต่อ 117

ยาฝั ง

ห่วง
700

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

เขต13

กรุงเทพฯ

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

667.โรงพยาบาลรามัน
ยาฝั ง
0 7329 9503-4
เลขที่ 207 หมู่ 1 ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
95140
กรุงเทพมหานคร
668.คลิ นิก สวท เวชกรรม ดิ นแดง
0 2245 7382-5
เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์1 ถนนประชาสงเคราะห์
จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. ยาฝั ง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เสาร์ 9.00-17.00 น.
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : วรัญญา / สุสดี
669.คลิ นิก สวท เวชกรรม บางเขน
0 2941 2320 ต่อ
เลขที่8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว
ยาฝั ง ห่วง
181,182,183
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2,500 600
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ปทัยทิพย์ /อัจฉรา
670.คลิ นิก สวท เวชกรรม ปิ่ นเกล้า
0 2433 9077 / 0 2433 6561
เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ-อมรินทร์
ห่วง
จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น.
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
700
เสาร์: 9.00-17.00 น.
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ศิรลิ กั ษณ์ /ฉมามาศ
671.โรงพยาบาลคลองตัน
0 2319 2101-5 ต่อ 172
เลขที่ 3284 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
ห่วง
ต่อ วางแผนครอบครัว
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
1,500
ทุกวัน 8.30-17.00 น.
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : ปาลิตา 08 1696 4756
672.โรงพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์
0 2201 2167
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
วางแผนครอบครัว
ยาฝั ง ห่วง
อังคาร,พฤหัส
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
7.00 น. เป็ นต้นไป
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
673.โรงพยาบาลศิ ริราช
0 2419 4736-7/
0 2419 5995 /
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย
0 2866 0225
ยาฝั ง
กรุงเทพฯ 10700
ต่อ วางแผนครอบครัว
พฤหัส 13.00-16.00 น.
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เขตสุขภาพ /
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

674.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

0 2256 5294
ต่อ วางแผนครอบครัว
จันทร์–ศุกร์ 8.00-12.00 น.

ยาฝั ง

675.โรงพยาบาลตารวจ
เลขที่ 492/1 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

0 2207 6000
ต่อ วางแผนครอบครัว
จันทร์–ศุกร์ 08.00-12.00 น.

ยาฝั ง

676.โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13
เลขที่18 ถนนพหลโยธิน อนุ สาวรีย์-บางเขน กรุงเทพฯ 10220

0 2521 3064
ต่อ วางแผนครอบครัว
อังคาร,ศุกร์ 8.30 – 11.30 น.

ยาฝั ง

0 2244 3000
ต่อ วางแผนครอบครัว
จันทร์–ศุกร์ 7.00-12.00 น.

ยาฝั ง

677.คณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิ ราช
เลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300
678.โรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์
เลขที่48 หมู2่ เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
679.โรงพยาบาลเลิ ดสิ น
เลขที่ 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0 2988 4100
ต่อ วางแผนครอบครัว
พุธ, ศุกร์ 8.00-10.00 น.
0 2353 9800
ต่อ วางแผนครอบครัว
พฤหัส 13.00 – 15.00 น.

ห่วง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

680.โรงพยาบาลมเหสักข์
เลขที่ 46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

0 2635 7123 ต่อ สูตนิ รีเวช
จันทร์–ศุกร์ 8.00–12.00 น.

ห่วง

681.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 (ตึก ภปร.ชัน้ 7)

0 2256 5294
ต่อ วางแผนครอบครัว
จันทร์–ศุกร์ 8.00-12.00 น.

ยาฝั ง

682.โรงพยาบาลพระปิ่ นเกล้า
เลขที่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตาบลบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

0 2876 6120 ต่อ นรีเวช
จันทร์–ศุกร์ 8.00-11.00 น.

ยาฝั ง
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โทรศัพท์ /เวลาทาการ

683.โรงพยาบาลตากสิ น
เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
684.โรงพยาบาลกลาง
เลขที่ 514 ถนนหลวงป้ อมปราบศัตรูพ่าย ซอยเนินค่ายหลวง
แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10100
685.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินธิ โร อุทิศ
เลขทื่ 6 ซอยหนองแขม-ศรีนวล1 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
686.ศูนย์บริ การสาธารณสุข 4 ดิ นแดง
เลขที่ 395 ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
บุคคลที่สามารถติ ดต่ อได้ : กรองทอง
687.โรงพยาบาลเจริ ญกรุงประชารักษ์
เลขที่ 8 ซอย109 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120
688.โรงพยาบาลสิ รินธร
เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุ ช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250
689.ศูนย์บริ การสาธารณสุข 10 สุขมุ วิ ท
เลขที่ 722 ซอยสุขมุ วิท 30 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
690.โรงพยาบาลราชพิ พฒ
ั น์
เลขที่ 18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
691.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.
เลขที่171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 2437 0123
ต่อ 1213, 1214
พุธ 13.00-14.30 น.

ยาฝั ง

0 2220 8000 ต่อ สูตนิ รีเวช
จันทร์–พฤหัส
8.00-12.00 น.

ยาฝั ง

0 2429 3577ต่อ นรีเวช
พุธ 8.00- 12.00 น.

ยาฝั ง

0 2246 1553 ต่อ 104,107
จันทร์-ศุกร์(เว้นพฤหัส)
8.30-15.00 น.
นอกเวลาพุธ 16.00-19.00 น.
0 2289 7000
ต่อ วางแผนครอบครัว
อังคาร 13.00-15.00 น.
0 2328 6901
วางแผนครอบครัว
จันทร์–ศุกร์ 8.00 -12.00 น.
(ยกเว้นวันอังคาร)
0 2258 4892
วางแผนครอบครัว
พฤหัส 13.00 น. เป็ นต้นไป

ห่วง

ยาฝั ง

ยาฝั ง

ห่วง

0 2421 2222 ต่อ สูตนิ รีเวช
จันทร์–ศุกร์ 9.00-12.00 น.

ยาฝั ง

0 2534 7000 ต่อ สูตนิ รีเวช
พุธ-พฤหัส13.00-15.00 น.

ยาฝั ง

ห่วง

อัพเดท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เขตสุขภาพ /
จังหวัด

สถานบริ การ

โทรศัพท์ /เวลาทาการ

692.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เลขที่ 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
10230
693.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
เลขที่ 2 ซอยลาดกระบัง 15 ถนนอ่อนนุ ช แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
694.โรงพยาบาลราชวิ ถี
เลขที่ 2 อาคารสิรนิ ธร ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม 10400
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คุมกาเนิ ดกึ่ง
ถาวร
ค่าบริ การ

0 2517 4270 ต่อ นรีเวช
พฤหัส–ศุกร์ 8.00-11.00 น. ยาฝั ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติชนั ้ 4
0 2326 9995 / 0 2326 7711
ต่อ 254, 258
ยาฝั ง
วางแผนครอบครัว
พุธ 13.00-16.00 น.

0 2354 8108-37 ต่อ 3037 ยาฝั ง

ห่วง

