
รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักรมการแพทย์ 13 แห่ง 
 

ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 
1 โรงพยาบาลราชวถิี 2  ถ.ราชวถิี  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี่  02-3548108-37 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10400   

2 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 109  หมู ่ 5  ถ.รามอินทรา  เขตคนันายาว   02-5174270-9, ตอ ่ 1407, 1453 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10230 02-9178819  

3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์  ต.ไรขิง อ่ . สามพราน จ. นครปฐม 73210  ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

4 โรงพยาบาลประสาทสงขลา 472  ถ.ไทรบุรี  ต.บอยาง  อ่ .เมือง  จ.สงขลา 034-325456-68 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  90000   

5 โรงพยาบาลเลิดสิน 190  ถ.สีลม ต.ศรีเวยีง เขตบางรัก กทม. 10500 02-2354264 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

6 สถาบนัธญัญารักษ ์ 60  ถ.พหลโยธิน ตาํบลประชาธิปัตย ์  02-5310080-8 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  อาํเภอธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12130   

7 ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดขอนแกน่ 775  หมู ่ 19  ต.ศิลา อ.เมือง  จ.ขอนแกน ่ 40000 043-453912 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

8 ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดอุดรธานี 271  หมู ่ 1 ถ.มิตรภาพอุดรฯ-ขอนแกน ่  

ต.หนองไผ  อ่ .เมือง  จ.อุดรธานี  41330 

042-295758 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 182  หมู ่ 7  ถ.ขีเหลก็  อ้ .แมริม  จ่ .เชียงใหม่ 053-299302-3, 053-297976-7 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  9 

 50180   

ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดแมฮองสอน่ ่  335  หมู ่ 12  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แมฮองสอน่ ่  053-613051-5 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  10 

 58000   

ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดปัตตานี 294  หมู ่ 6  ถ.ปากนาํ ต้ .รูสะมิแล  อ.เมือง 073-338070-5 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  11 

 จ.ปัตตานี  94000   

12 ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา 186 หมู ่ 8 ต.เกาะแตว้ อ.เมือง จ.สงขลา  90000 074-467453, 074-467468, 074-467477 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

13 ศนูยฟ์ืนฟสูุขภาพ ้ “รัตนานุรักษ”์ลาํปาง หมู ่ 1  ถ.ทาลอ้่ -หว้ยเป้ง  ต.บา้นคา  อ่ .เมือง  ผูป้่วยในขนัฟืนฟ ูขนัติดตาม้ ้้  

  จ.ลาํปาง 52000   
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รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักรมสภาพจติ ุ 16 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา เขตคลองสาน  กทม.  10600 02-4370200-8 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

     

2 โรงพยาบาลศรีธญัญา 47  ถ.ติวานนท ์ ต.ตลาดขวญั  อ.เมือง   02-5250981-5 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  จ.นนทบุรี  11000   

3 สถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุนราชนครินทร์่  เขตราชเทวี  กทม. 10400  02-3548303 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

     

4 สถาบนักลยาณ์ราชนครินทร์ั  23  หมู ่ 8  ถ.พทุธมณฑลสาย 4  เขตทวีวฒันา 02-8899066 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10170   

5 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ 19  ถ.สุขมุวทิ  ต.ปากนาํ  อ้ .เมือง   02-3843381-3 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟู้ ้  ขนัติดตาม้  

  จ.สมุทรปราการ  10270   

6 โรงพยาบาลสวนปรุง 131  ถ.ชางหลอ  ต่ ่ .หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 053-280228-47 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  50000   

7 สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ ถ.เชียงใหม่-ฝาง  หมู ่ 4  ต.ดอนแกว อ้ .แมริม ่  035-890238-44 ผูป้่วยนอกขนัฟื้ ้ นฟ ูขนัติดตาม้  

  จ.เชียงใหม  ่ 50180    

8 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210  หมู ่ 11  ต.อาจสามารถ  อ.เมือง   042-593110 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  จ.นครพนม  48000   

9 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร์่  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  ่ 40000 043-221767 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

     

10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 86  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 042-593110 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

11 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212  ถ.แจง้สนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง   045-312550 ผูป้่วยนอกและในขนัฟืนฟ ูขนัติด้ ้้ ตาม 

  จ.อุบลราชธานี  34000   
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ลาํดบัที่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบําบัด 

12 โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ 298  ถ.ธราชนัดี  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 077-311308, 077-311844, ผูป้่วยนอกและในขนัเตรียมการ้  

  84130 077-311522 ขนัถอนพิษยา้  

13 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร์ 2  หมู ่ 4  ต.ทานาํออ้ย  อ่ ้ .พยหุะคีรี  056-267281-8 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  จ.นครสวรรค ์ 60130   

14 โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร์้  อ.วฒันานคร  จ.สระแกว้  27160 037-261795-9 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

     

15 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 472  ถ.ไทรบุรี  ต.บอยาง  อ่ .เมือง  จ.สงขลา 074-324868-9  ตอ ่ 264 ผูป้่วยนอกและในขนัฟืนฟ ูขนัติดตาม้ ้้  

  90000   

16 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 440  หมู ่ 4  ต.นาออ้  อ.เมือง  จ.เลย  42100 042-814893-5 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  
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รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักรมควบคมโรค ุ 1 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 สถาบนับาํราศนราดูร 126  หมู ่ 4  ต.ตลาดขวญั  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 02-5903508 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  11120   
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รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดัสํานักงานสาธารณสขจงัหวดั ุ 1 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู อ.เมือง  จ.หนองบวัลาํภ ู 39000 042-312049-50 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟู้ ้  ขนัติดตาม้  
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รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักระทรวงกลาโหม 18 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ถ.อรุณอมัรินทร์  เขตบางกอกนอ้ย  กทม. 02-4754863 ผูป้่วยนอกและใน ขนัเตรียมการ้  

  10700  ขนัถอนพิษยา้  

2 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ถ.ราชวถิี  เขตราชวถิี  กทม.  10500 02-2461400 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

     

3 โรงพยาบาลทหารผานศึก่  123  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน 02-6449400-13 ผูป้่วยใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตพญาไท  กทม.  10400   

4 กองเวชศาสตร์ป้องกน กรมแพทยท์หารอากาศั  แขวงทุงสีกน  เขตดอนเมือง  กทม่ ั .  10210 02-5344518, 02-5346077 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟู้ ้  ขนัติดตาม้  

     

5 สาํนกังานแพทยท์หาร สาํนกัผูบ้ญัชาการทหาร 2218 ถ. ประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ กทม.10800 02-5721080-1 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 สูงสุด    

6 โรงพยาบาลอาภากรเกยรติวงศ์ี   2045  หมู ่ 1  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 038-437172 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

 ฐานทพัเรือสัตหีบ 20180   

7 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 290  ถ.เจิมจอมพล  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 038-322157-9  ตอ ่ 1201 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

     

8 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา ต.กระตีบ  อ.กาแพงแสน  จํ .นครปฐม  73180 034-383041 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

     

9 โรงพยาบาลอานนัทมหิดล 35  หมู ่ 6  ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 036-414350-5  ตอ ่ 38135 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  15000   

10 โรงพยาบาลคายธนะรัตน์่  125  หมู ่ 3  ต.เขานอ้ย  อ.ปราณบุรี 032-622155 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขนัตอน้  

  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77160   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

11 โรงพยาบาลคายประจกัษศ์ิลปาคม่  550  หมู ่ 1  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  จ.อุดรธานี   042-342777  ตอ ่ 4976 ผูป้่วยนอกและในขนัเตรียมการ้  

  41000  ขนัถอนพิษยา้  

12 โรงพยาบาลคายสุรนารี่  211  ถ.พิบูลละเอียด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 044-242082 ผูป้่วยนอกและใน ครบ 4 ขั้นตอน 

  30000   

13 โรงพยาบาลคายสมเดจ็่ พระนเรศวรมหาราช ต.บา้นคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 055-251128  ตอ ่ 73033 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

     

14 โรงพยาบาลกองบิน 4 305  หมู ่ 5  กองบิน  กองพลบินที่ 3  056-322044 ผูป้่วยนอกและในขนัเตรียมการ้  

  กองบญัชาการยทุธทางอากาศ    ขนัถอนพิษยา้  

  ถ.พหลโยธิน  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค ์ 60140   

15 โรงพยาบาลคายพิชยัดาบหกั่  102  หมู ่ 8  ถ.สาํราญรื่น  ต.ทาเสา  อ่ .เมือง 055-412311 ผูป้่วยนอกและในขนัเตรียมการ้  

  จ.อุตรดิตถ ์ 53000  ขนัถอนพิษยา้  

16 โรงพยาบาลคายเสนาณรง่ ค ์ 191  หมู ่ 2  ถ.กาญจนวาณิชย ์ ต.คอหงส์ 074-211521, 074-211523 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

  อ.หาดใหญ  จ่ .สงขลา  90110   

17 โรงพยาบาลคายวชิราวธุ่  283 ต.ปากพนู อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช  075-12773-80 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

  30000   

18 โรงพยาบาลคายเขตอุดมศกัดิ่ ์  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000   ผูป้่วยนอกและในขนัเตรียมการ้  

    ขนัถอนพิษยา้  

 
 
 
 
 
 



 8 

รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักระทรวงมหาดไทย 2 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 โรงพยาบาลตาํรวจ 492/1 ถ.ราชดาํริ  เขตปทุมวนั  กทม.  10330   02-2528111, 02-2538827 ผูป้่วยนอกครบ 4 ขนัตอน้  

     

2 โรงพยาบาลดารารัศมี อ.แมริม  จ่ .เชียงใหม  ่ 50180 053-297207, 053-299167 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ ขนัถอนพิษยา้ ้  
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รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักระทรวงยตธิรรม ุ 1 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกยรติี  สาํนกังานศาลยตุิธรรม 034-298265-9 ผูป้่วยนอกและในขนัฟืนฟ ูขนัติดตาม้ ้้  

  ต.คลองโยง  อ.พทุธมณฑล  จ.นครปฐม  73170   
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รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดักรงเทพมหานคร  ุ 68 แห่ง 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 1  สะพานมอญ 3-5  ถ.เจริญกรุง  แขวงวงับูรพาภิรมย ์ 02-2265897, 02-2227874 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตพระนคร  กทม.  10200   

2 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 2  ราชปรารภ 90/54-57  ถ.ราชปรารภ  เขตราชเทว ี กทม. 02-2459147, 02-2459144 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  10400   

3 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 3  บางซื่อ 58  ถ.เตชะวณิช  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ 02-5867826 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10800   

4 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 4  ดินแดง 99  ถ.ประชาสงคเ์คราะห์  เขตดินแดง  กทม. 02-2461591 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  10400   

5 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 5  จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวนั   กทม.10330  ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

     

6 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 6  สโมสรวฒันธรรมหญิง 426  ถ.พิษณุโลก  แขวงสี่แยกมหานาค 02-2811907, 02-2819730, ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตดุสิต  กทม.  10300 02-2800387  

7 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 7  บุญมีปุรุราชสรรค ์ 663  ถ.สาธุประดิษฐ ์ แขวงบางโพงพาง 02-2595128 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตยานนาวา  กทม. 10120   

8 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 8  บุญรอด  รุงเรือง่  ซ.อุดมสุข 18  ถ.สุขมุวทิ 103  เขตบางนา 02-3616760  ตอ ่ 301 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม. 10260   

9 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 9  เขตประชาธิปไตย 64  ถ.ประชาธิปัตย ์ เขตพระนคร  กทม. 02-2817861 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  10200   

10 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 10  สุขมุวทิ 722  ซ.สุขมุวทิ 30 ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองตนั 02-2584892 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตคลองเตย  กทม. 10110   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

11 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 11  ประดิพทัธ์ 51/13  ซ.ประดิพทัธ์  แขวงสามเสนใน 02-2781122, 02-2785535 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตพญาไท  กทม.  10400   

12 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 12   860/37  ซ.ประดู ่ 40  ถ.เจริญกรุง 02-2923038, 02-2890618 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 จนัทร์เที่ยง  เนตรวเิศษ แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม  กทม่ . 10120   

13 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 13  ไมตรีวานิช 527  ถ.ราชวงศ ์จกัรวรรดิ  เขตสัมพนัธวงศ ์ 02-2227875 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10100   

14 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 14  แกว  สีบุญเรือง้  389/1  ซ.จนัทร์ 42  ถ.จนัทร์  วดัพระยาไกร 02-2119154 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตบางคอแหลม  กทม.  10120   

15 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 15  ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว  46-48  แขวงสามเสนนอก 02-5132509, 02-5114473 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตหว้ยขวาง  กทม.  10310   

16 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 16  ลุมพินี 161/82  ซ.ปลูกจิต  ถ.พระราม 4  เขตปทุมวนั 02-2500286 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม. 10300   

17 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 17  ประชานิเวศน์ ถ.เทศบาลรังรักษใ์ต ้ แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 02-5916300 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10900   

18 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 18 เขตบางคอแหลม  กทม.  10120 02-2110860 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 มงคล วอน วงัตาล    

19 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 19  วงศส์วาง่  675  ถ.วงศส์วาง  เขตบางซื่อ กทม่ .  10800 02-5850633 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

     

20 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 20   29/1  ซ.เฉลิมเขต 2  แขวงเทพศิรินทร์ 02-2230004 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย เขตป้อมปราบศตัรูพาย  กทม่ .  10100   

21 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 21  วดัธาตุทอง บริเวณวดัธาตุทอง  ถ.สุขมุวทิ  แขวงคลองตนั 02-3918539, 02-3901354 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตวฒันา  กทม. 10110   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

22 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 22 วดัปากบอ่   235  ซ.ออนนุช ่ 35  แขวงสวนหลวง  กทม. 02-3212683 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  10250   

23 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 23  สี่พระยา   383/4  ถ.สี่พระยา  เขตบางรัก  กทม.  11050 02-2364174 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

     

24 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 24  บางเขน 62  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตบางเขน 02-5791342, 02-5791921 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10900   

25 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 25 หว้ยขวาง 2  ถ.ประชาอุทิศ  แขวงหว้ยขวาง   02-2772660, 02-2765995 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตหว้ยขวาง  กทม.  10310   

26 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 26   ถ.เทศบาลสาย 1  แขวงวดักลยาณ์  เขตธนบุรีั  02-4650014 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัต้ อน 

 เจา้คุณพระประยรูวงศ ์ กทม.  10600   

27 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 27  จนัทร์ฉิมไพบูลย ์ 1011  ถ.เทอดไท  แขวงบางยีเ่รือ  เขตธนบุรี 02-4560028, 02-4660023, ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10600 02-4651000  

28 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 28  กรุงธนบุรี 124/16  ถ.กรุงธนบุรี  แขวงบางลาํภลูาง่  02-8608210 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตคลองสาน  กทม.  10600   

29 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 29  ชวงนุชเนตร่  27/21  ซ.วฒุากาศ 49  ถ.วฒุากาศ  แขวงบางออ้ 02-4680705 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตจอมทอง  กทม.  10150   

30 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 30  วดัเจา้อาม 164/79  ถ.บางขนุนนท ์แขวงบางกอกนอ้ย 02-4247241, 02-4230234 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10700   

31 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 31  บางพลดั 238/136  แขวงบางพลดั  เขตบางกอกนอ้ย 02-4246933 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม. 10700   

32 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 32  มาริษ  ตินตมุสิก 91  ซ.สุขมุวทิ 64/1  แขวงบางจาก   02-3319144 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตพระโขนง  กทม.  10260   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 
33 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 33  วดัหงส์ 42  ถ.วงัเดิม  แขวงวดัอรุณ  เขตบางกอกใหญ่ 02-4725895-6, 02-4724701 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10600   

34 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 34  โพธิศรี์  151  ซ.สายทิพย ์ ถ.สุขมุวทิ 56 02-3319438, 02-3110764 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม.  10260   

35 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 35  หวัหมาก ซ.รามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ 02-3743550, 02-3703594 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10240   

36 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 36  บุคคโล 779/2  ถ.เจริญนคร  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี 02-4685297, 02-4765801 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10600   

37 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 37   2044  ถ.พฒันาการ  แขวงสวนหลวง 02-3212984 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 ประสงค-์สุดสาคร  ตูจ้ินดา เขตสวนหลวง  กทม.  10250   

38 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 38   72  ถ.ทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต 02-2418378-82 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน 

 จี๊ด-ทองคาํ  บาํเพญ็ กทม.  10300   

39 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 39  ราษฎร์บูรณะ 277/1  หมู ่ 3  แขวงราษฎร์บูรณะ   02-4277949, 02-4284406 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตราษฎร์บูรณะ  กทม.  10140   

40 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 40  บางแค 503/1  หมู ่ 1  ถ.เพชรเกษม  บางแคเหนือ 02-4541070  ตอ ่ 304 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตบางแค  กทม.  10160   

41 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 41  คลองเตย 139  ถ.อาจณรงค ์ เขตคลองเตย  กทม.  10110 02-2497543 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

42 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 42  ถนอม ทองสิมา   แขวงแสมดาํ  เขตบางขนุเทียน  กทม.  10150  ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

43 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 43  มีนบุรี 34  หมู ่ 1  ถ.สีหะบุรานุกจ  ติ .มีนบุรี 02-5407154 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10510   

44 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 46  กนตารัติอุทิศั  14  ซ.ลาดกระบงั  หมู  ่ 6  ถ.ออ่ นนุช   02-3290320, 02-3291412 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตลาดกระบงั  กทม.  10520   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

45 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 47  คลองขวาง 9  หมู ่ 2  คลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กทม.  02-4101810, 02-4101814 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน 

  10600   

46 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 48  นาควชัระอุทิศ 40  หมู ่ 1  ซ.เพชรเกษม 69   02-4212147-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ  เขตหนองแขม กทม.   

  10160   

47 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 49  วดัชยัพฤกษมาลา 7/2  หมู ่ 4  ถ.ชยัพฤกษ ์ เขตตลิ่งชนั  กทม. 02-4249410 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  10170   

48 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 50  บึงกุม่  190  หมู ่ 1  ถ.เสรีไทย  คลองกมุ  เขตบึงกมุ  ่ ่  02-3752897 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10240   

49 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 51 วดัไผตนั่  เขตสามเสนใน  กทม.  02-2701985 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

     

50 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 52  สามเสนนอก 2000/30  ถ.ประชาสงเคราะห์  เขตดินแดง 02-2776112 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10400   

51 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 53  ทุงสองหอ้ง่  ถ.แจง้วฒันะ  แขวงทุงสองหอ้ง  เขตหลกัสี่่  02-5746348, 02-5730729 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10210   

52 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 54  ทศัน์เอี่ยม 364/79  ถ.พทุธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุงครุ่  02-4263514 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10140   

53 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 55  เตชะสัมพนัธ์ 27/4  ซ.48  ถ.พระราม 3  แขวงชองนนทรีย์่  02-2943247 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตยานนาวา  กทม.  10120   

54 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 56  ทบัเจริญ   43/1  หมู ่ 12  ถ.นวลจนัทร์  แขวงคลองกมุ่  02-5194785, 02-5104955 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตบึงกมุ  กทม่ .  10230   

55 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 57  บุญเรืองลาํเลิศ้  5  หมู ่ 5  ถ.เฉลิมพระเกยรติ  เขตประเวศ  ี   ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10250   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

56 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 58   ซ.สุขสวสัดิ ์ 30  แขวงบางปะกอก 02-4277512 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน 

 ลอ้ม-พิมเสน  ฟักอุดม เขตราษฎร์บูรณะ  กทม.  10140   

57 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 59  ทุงครุ่  309  หมู ่ 5  ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ่  02-4643057, 02-4635621 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตราษฎร์บูรณะ  กทม.  10140   

58 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 60   60  ถ.สรงประภา  แขวงสีกน  เขตดอนเมืองั  02-5655257-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 รสสุคนธ์  มโนชญากร กทม.  10210   

59 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 61  สังวาล  ทสันารมย ์ 19/5  หมู ่ 3  ถ.สายไหม  แขวงสายไหม 02-5360163, 02-5360997 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  เขตสายไหม  กทม.  10220   

60 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 62   45/600  หมู ่ 14  ถ.พฒันาการ  แขวงบางหวา้ 02-4555805 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 ตวงรัชฎ ์ ศศะนาวนิ-ภกัดี เขตภาษีเจริญ  กทม.  10160   

61 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 63   1/2  ซ.เยน็จิตต ์ ถ.จนัทร์  แขวงทุงวดัดอน่  02-6759945-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 สมาคมแตจ้ิวแหงประเทศไทย๋ ่  เขตสาทร  กทม.  10120   

62 ศนูยจ์ิตสังคมบาํบดั  2000/30  ถ.ประชาสงเคราะห์  เขตดินแดง 02-2775990 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  กทม.  10400     

63 ศนูยจ์ิตสังคมบาํบดัราชดาํริ อาคารสถานบริการสาธารณสุขราชดาํริ  ชนั ้ 5 02-2542039 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

  ซ.เพชรบุรี 32  ถ.บางกอกบาซา  เขตปทุมวนั     

  กทม. 10330   

64 สถานฟืนฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด ้  99/9  ซ.ออนนุช ่ 90  ถ.สุขมุวทิ 77   02-3291566 ผูป้่วยนอกและใน ขนัฟืนฟู้ ้  ขนัติดตาม้  

 (บา้นพิชิตใจ)  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กทม.  10250   

65 โรงพยาบาลกลาง 514  ถ.หลวง  ป้อมปราบศตัรูพาย กทม่ .  10100 02-2222424 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการ ้ ขนัถอนพิษยา้  

66 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ 8  ถ.เจริญกรุง  แขวงบางคอแหลม   02-2921848-52 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการ ้ ขนัถอนพิษยา้  

  เขตยานนาวา  กทม.  10120   
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

67 โรงพยาบาลตากสิน 543  ถ.สมเดจ็เจา้พระยา  คลองสาน กทม. 02-4370123  ตอ ่ 1156 ผูป้่วยนอกครบ 4 ขนัตอน้  

  10600   

68 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 681  ถ.สามเสนใน ดุสิต  กทม. 10300 02-2443000 ผูป้่วยนอกครบ 4 ขนัตอน้  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั 3 แห่ง 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ ขั้นตอนการบาํบัด 

1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวนั  พระราม 4  กทม.  10330 02-2564298 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 110  ถ.อินทวโรรส  ต.ศรีภมูิ  อ.เมือง 053-221122 ผูป้่วยนอกและในครบ 4 ขนัตอน้  

  จ.เชียงใหม  ่ 50200   

3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  0-2354-7308 - 10 ผูป้่วยนอกครบ 4 ขนัตอน้  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522   

โรงพยาบาลชมชน  ุ (รพช. )  จํานวน 721  แห่ง    

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

1 โรงพยาบาลคลองทอม่  อ.คลองทอม  จ ่ .กระบี่  81120 075-640320-1 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

2 โรงพยาบาลอ่าวลึก อ.อาวลึก จ ่ .กระบี่  81110 075-681159 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

3 โรงพยาบาลเขาพนม อ.เขาพนม  จ.กระบี่ 81140 075-697017 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

4 โรงพยาบาลเกาะลนัตา อ.เกาะลนัตา จ.กระบี่  81150 075-689110 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

5 โรงพยาบาลลาํทบั อ.ลาํทบั  จ.กระบี่ 81120 075-643255-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

6 โรงพยาบาลปลายพระยา อ.ปลายพระยา   จ.กระบี่  81160 075-687016 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

7 โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 81130 075-636596-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

8 โรงพยาบาลเจา้คุณไพบูลยพ์นมทวน อ.พนมทวน  จ. กาญจนบุรี 71140 034-630409 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

9 โรงพยาบาลบอพลอย่  อ.บอพลอย  จ่ .กาญจนบุรี 71160 034-581139 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

10 โรงพยาบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 71180 043-599601-6 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

11 โรงพยาบาลสงัขละบุรี อ.สงัขละบุรี  จ.กาญจนบุรี  71240 043-595030 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

12 โรงพยาบาลทามวง่ ่  อ.ทามวง  จ่ ่ .กาญจนบุรี 71110 043-611044 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

13 โรงพยาบาลไทรโยค อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 71150 043-591300 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

14 โรงพยาบาลเลาขวญั อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี 71210 043-576157 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

15 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวสัดิ์ อ.ศุกร์ศิริศรีสวสัดิ ์  จ.กาญจนบุรี 71250 043-597111 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมกา้ รและถอนพิษยา 

16 โรงพยาบาลทากระดาน่  อ.ศรีสวสัดิ์  จ.กาญจนบุรี  71250 043-531524 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

17 โรงพยาบาลดานมะขามเตีย่ ้  อ.ดานมะขามเตีย ่ ้  จ.กาญจนบุรี 71260 034-642102-3 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

18 โรงพยาบาลสถานพระบารมี อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  71220 0818565064 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

19 โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิยะ

มหาราชมณียเขต 

อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  71150 034-516133 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

20 โรงพยาบาลหว้ยกระเจา อ.หว้ยกระเจา  จ.กาญจนบุรี 71170 034-650051 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

21 โรงพยาบาลกฉุินารายณ์ อ.กฉุินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  46110 043-851290-2 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

22 โรงพยาบาลสมเดจ็ อ.สมเดจ็  จ.กาฬสินธุ์ 46150 043-861140-1 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการแ้ ละถอนพิษยา 

23 โรงพยาบาลกมลาไสย อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์  46130 043-899570 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

24 โรงพยาบาลเขาวง อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ์ 46160 043-859092 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

25 โรงพยาบาลนามน อ.นามน  จ.กาฬสินธุ์ 46230 043-867056 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

26 โรงพยาบาลหนองกงุศรี อ.หนองกงุศรี  จ.กาฬสินธุ์ 46220 043-881106-7 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

27 โรงพยาบาลทาคนัโท่  อ.ทาคนัโท  จ่ .กาฬสินธุ์ 46190 043-877110 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

28 โรงพยาบาลหว้ยผงึ้  อ.หว้ยผงึ ้  จ.กาฬสินธุ์ 46240 043-869131-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

29 โรงพยาบาลสหสัขนัธ์ อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธุ์ 46140 043-871030 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

30 โรงพยาบาลรองคาํ่  อ.รองคาํ ่  จ.กาฬสินธุ์ 46210 043-897121 ผูป้่วยนอกขนัเ้ ตรียมการและถอนพิษยา 

31 โรงพยาบาลหว้ยเมก็ อ.หว้ยเมก็  จ.กาฬสินธุ์ 46170 043-889090-1 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

32 โรงพยาบาลยางตลาด อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 46120 043-891249 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติดตาม้  

33 โรงพยาบาลคาํมวง่  อ.คาํมวง ่  จ.กาฬสินธุ์  46180 043-879131 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

34 โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี อ.ขาณุวรลกัษบุรี  จ.กาแพงเพชร ํ 62130 055-779013 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

35 โรงพยาบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง  จ.กาแพงเพชร ํ 62120 055-781006 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียม้ การและถอนพิษยา 

36 โรงพยาบาลคลองลาน อ.คลองลาน  จ.กาแพงเพชร ํ 62180 055-786005 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

37 โรงพยาบาลพรานกระตาย่  อ.พรานกระตาย ่  จ.กาแพงเพชร ํ 62110 055-761196-200 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

38 โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ  จ.กาแพงเํ พชร 62170 055-769085-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

39 โรงพยาบาลไทรงาม อ.ไทรงาม  จ.กาแพงเพชร ํ 62150 055-791006 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

40 โรงพยาบาลบึงสามคัคี อ.บึงสามคัคี  จ.กาแพงเพชร ํ 62210 055-740798 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

41 โรงพยาบาลทุงโพธิทะเล่ ์  อ.ทุงโพธิทะเล ่ ์  จ.กาแพงเพชรํ       055-736120 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

42 โรงพยาบาลทรายทองวฒันา อ.ทรายทองวฒันา  จ.กาแพงเพชร ํ 62190 055-732125-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

43 โรงพยาบาลปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง  จ.กาแพงเพชร ํ 62120 055-780244 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

44 โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน ่ 40130 043-213910-1 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

45 โรงพยาบาลกระนวน อ.กระนวน  จ.ขอนแกน ่ 40170 043-251320-1 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการแ้ ละถอนพิษยา 

46 โรงพยาบาลพล อ.พล  จ.ขอนแกน ่  40120 043-414710-1 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

47 โรงพยาบาลนาํพอง้  อ.นาํพอง  จ้ .ขอนแกน ่ 40140 043-441011-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

48 โรงพยาบาลมญัจาคีรี อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน  ่ 40160 043-289161-2 ผูป้่วยนอกขนัเต้ รียมการและถอนพิษยา 

49 โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ  จ.ขอนแกน ่ 40210 043-294057-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

50 โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวยีง  จ.ขอนแกน  ่ 40150 043-291194 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

51 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแกน ่ 40250 043-446112-3 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

52 โรงพยาบาลแวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย  จ.ขอนแกน ่ 40230 043-499123-4 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

53 โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท  จ.ขอนแกน ่ 40180 043-286084 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

54 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน ่ 40280 043-449095 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

55 โรงพยาบาลเปือยนอ้ย อ.เปือยนอ้ย  จ.ขอนแกน ่ 40340 043-494003 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

56 โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ ่  จ.ขอนแกน ่ 40330 043-469001 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

57 โรงพยาบาลพระยนื อ.พระยนื  จ.ขอนแกน ่ 40320 043-266045 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติดตาม้  

58 โรงพยาบาลภูผามาน่  อ.ภูผามาน ่  จ.ขอนแกน ่ 40350 043-396011 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

59 โรงพยาบาลบา้นฝาง อ.บา้นฝาง  จ.ขอนแกน ่ 40270 043-269206 ผูป้่วยนอก/ใน ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

60 โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง  จ.ขอนแกน ่ 40190 043-491010 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติดตาม้  
61 โรงพยาบาลซาํสูง อ.ซาํสูง  จ.ขอนแกน ่ 40170 043-219192 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟู้ ้ และขั้นติดตาม 
62 โรงพยาบาลบา้นไผ ่ อ.บา้นไผ  จ่ .ขอนแกน่   40110 043-274143 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

63 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ อ.เมือง  จ.จนัทบุรี 22000 039-330242 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

64 โรงพยาบาลโป่งนาํร้อน้  อ.โป่งนาํร้อน้   จ.จนัทบุรี 22140 039-387003-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

65 โรงพยาบาลสอยดาว อ.สอยดาว  จ.จนัทบุรี 22180 039-381376-7 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

66 โรงพยาบาลขลุง อ.ขลุง  จ.จนัทบุรี 22110 039-441644 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

67 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์  จ.จนัทบุรี 22130 039-363760-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

68 โรงพยาบาลเขาสุกมิ  อ.ทาใหม ่ ่  จ.จนัทบุรี 22120 039-320156-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

69 โรงพยาบาลทาใหม่ ่ อ.ทาใหม  จ่ ่ .จนัทบุรี 22120 039-432233 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

70 โรงพยาบาลนายายอาม อ.นายายอาม  จ.จนัทบุรี 22160 039-371502 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

71 โรงพยาบาลแกงหางแมว่  อ.แกงหางแม่ ว  จ.จนัทบุรี 22160 039-308028 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

72 โรงพยาบาลสองพี่นอ้ง อ.ทาใหม ่ ่  จ.จนัทบุรี 22120 039-367450 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

73 โรงพยาบาลเขาคิชฌกฏู อ.เขาคิชฌกฎ จ.จนัทบุรี 22210 039-452384-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

74 โรงพยาบาลมะขาม อ.มะขาม  จ.จนัทบุรี  22150 039-361528-9 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

75 โรงพยาบาลบางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130 038-531031 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

76 โรงพยาบาลบางนาํเปรียว้ ้  อ.บางนาํเปรียว้ ้   จ.ฉะเชิงเทรา 24150 038-581103 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

77 โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา24120 038-551444 ผูป้่วยนอก ขั้นฟืนฟู้ และขนัติดตาม้  

78 โรงพยาบาลสนามชยัเขต อ.สนามชยัเขต  จ.ฉะเชิงเทรา 24160 038-597080 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

79 โรงพยาบาลบา้นโพธิ์ อ.บา้นโพธิ ์  จ.ฉะเชิงเทรา 24120 038-587222 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติดตาม้  

80 โรงพยาบาลบางคลา้ อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา 24110 038-541009-10 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

81 โรงพยาบาลแปลงยาว อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 24190 038-851230-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

82 โรงพยาบาลราชสาส์น อ.ราชสาส์น  จ.ฉะเชิงเทรา 24120  038-563123 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

83 โรงพยาบาลทาตะเกยบ่ ี  อ.ทาตะเกยบ  จ่ ี .ฉะเชิงเทรา  24160 038-556065 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

84 โรงพยาบาลพนสันิคม อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี  20140 038-461334-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

85 โรงพยาบาลบางละมุง อ. บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 038-411551 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

86 โรงพยาบาลบา้นบึง อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี  20170 038-443560 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

87 โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  20160 038-452412-5 ผูป้่วย/ใน ขนั้ เตรียมการและถอนพิษยา 

88 โรงพยาบาลสตัหีบ กม. 10 อ.สตัหีบ  จ.ชลบุรี  20180 038-245051 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

89 โรงพยาบาลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ ่  จ.ชลบุรี  20190 038-219310-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

90 โรงพยาบาลบอทอง่  อ.บอทอง ่ จ.ชลบุรี  20270 038-211290 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอ้ นพิษยา 

91 โรงพยาบาลญาณสงัวราราม อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 038-238374-5 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

92 โรงพยาบาลอาวอุดม ่  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 038-351010-2 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

93 โรงพยาบาลเกาะสีชงั อ.เกาะสีชงั  จ.ชลบุรี  20120 038-216266 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

94 โรงพยาบาลวดัสิงห์ อ.วดัสิงห์  จ.ชยันาท  17120 056-461344 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

95 โรงพยาบาลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี  จ.ชยันาท  17140 056-481701-3 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

96 โรงพยาบาลสรรพยา อ.สรรพยา  จ.ชยันาท  17150 056-436364-5 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

97 โรงพยาบาลมโนรมย ์ อ.มโนรมย ์ จ.ชยันาท  17110 056-431376-8 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

98 โรงพยาบาลหนัคา อ.หนัคา   จ.ชยันาท  17130 056-451246 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิ้ ษยา 

99 โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว  จ.ชยัภูมิ  36110 044-861700-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

100 โรงพยาบาลแกงคร้อ้  อ.แกงคร้อ ้  จ.ชยัภูมิ  36150 044-882899 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

101 โรงพยาบาลบาํเหน็จณรงค ์ อ.บาํเหน็จณรงค ์ จ.ชยัภูมิ  36160 044-859099 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

102 โรงพยาบาลจตัุรัส อ.จตัุรัส  จ.ชยัภูมิ  36130 044-851499 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

103 โรงพยาบาลหนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง  จ.ชยัภูมิ  36210 044-872377-2 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

104 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบรูณ์  จ.ชยัภูมิ  36120 044-869137-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

105 โรงพยาบาลบา้นแทน่ อ.บา้นแทน  จ่ .ชยัภูมิ  36190 044-887013 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

106 โรงพยาบาลคอนสวรรค ์ อ.คอนสวรรค ์ จ.ชยัภูมิ  36140 044-889022 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

107 โรงพยาบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต  จ.ชยัภูมิ  36230 044-857022 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

108 โรงพยาบาลคอนสาร อ.คอนสาร  จ.ชยัภูมิ  36180 044-876409 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

109 โรงพยาบาลหนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว  จ.ชยัภูมิ  36250 044-897022 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

110 โรงพยาบาลบา้นเขวา้ อ.บา้นเขวา้  จ.ชยัภูมิ   36170 044-839797-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

111 โรงพยาบาลภกัดีชุมพล อ.ภกัดีชุมพล  จ.ชยัภูมิ  36260 044-828117 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

112 โรงพยาบาลเนินสงา่  อ.เนินสงา  จ่ .ชยัภูมิ  36130 044-846314 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

113 โรงพยาบาลหลงัสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  86110 077-541771 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

114 โรงพยาบาลปะทิว อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  86160 077-591170-1 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

115 โรงพยาบาลสว ี อ.สวี  จ.ชุมพร  86130 077-531206 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

116 โรงพยาบาลทาแซะ่  อ.ทาแซะ ่  จ.ชุมพร  86140 077-599026-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

117 โรงพยาบาลละแม อ.ละแม  จ.ชุมพร  86170 077-559115-6 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

118 โรงพยาบาลปากนาํชุมพร้  อ.ปากนาํชุมพร้   จ.ชุมพร  86120 077-521751 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

119 โรงพยาบาลทุงตะโก่  อ.ทุงตะโก  จ่ .ชุมพร  86220 077-536033 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

120 โรงพยาบาลมาบอาํมฤต อ.ปะทิว  จ.ชุมพร   86160 077-578456-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

121 โรงพยาบาลพะโตะ้ อ.พะโตะ๊  จ.ชุมพร   86180 077-539045-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

122 โรงพยาบาลปากนาํหลงัสวน้  อ.หลงัสวน  จ.ชุมพร  86110   077-551249 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

123 โรงพยาบาลพาน อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 053-721345 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

124 โรงพยาบาลเชียงของ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  57140 053-791206-7 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

125 โรงพยาบาลแมสาย่  อ.แมสาย  จ่ .เชียงราย  57130 053-731300-1 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

126 โรงพยาบาลแมจนั่  อ.แมจนั ่  จ.เชียงราย  57110 053-771300 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

127 โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง  จ.เชียงราย  57160 053-795466 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

128 โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170  053-781342-3 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

129 โรงพยาบาลเชียงแสน อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 053-777035 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

130 โรงพยาบาลแมสรวย่  อ.แมสรวย ่  จ.เชียงราย  57180 053-786063 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

131 โรงพยาบาลพญาเมง็ราย อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย  57290 053-799124 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

132 โรงพยาบาลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  57190 053-654479-8 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

133 โรงพยาบาลเวยีงแกน่  อ.เวียงแกน ่  จ.เชียงราย   57310 053-608153 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

134 โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย  57210 053-953137-9 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

135 โรงพยาบาลขนุตาล อ.ขนุตาล  จ.เชียงราย   57340 053-606221 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรี้ ยมการและถอนพิษยา 

136 โรงพยาบาลแมฟ้าหลวง่  อ.แมฟ้าหลวง ่  จ.เชียงราย  57110 053-765402 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

137 โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสงัวร อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย   57210 053-768750-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

138 โรงพยาบาลแมลาว่  อ.แมลาว ่  จ.เชียงราย  57250 053-729701-2 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

139 โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110 053-382745-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

140 โรงพยาบาลสนัป่าตอง อ.สนัป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120 053-311991 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

141 โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  50160 053-341218-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

142 โรงพยาบาลเชียงดาว อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่  50170 053-455248-9 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

143 โรงพยาบาลฮอด อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่  50240 053-831443-5 ผูป้่วยนอกขนัเตรี้ ยมการและถอนพิษยา 

144 โรงพยาบาลแมแจม่ ่  อ.แมแจม ่ ่  จ.เชียงใหม่  50270 053-485073 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  
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145 โรงพยาบาลพร้าว อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  50190 053-475271 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

146 โรงพยาบาลแมอาย่  อ.แมอาย  จ่ .เชียงใหม่  50280 053-459036-7 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

147 โรงพยาบาลดอยสะเกด็  อ.ดอยสะเกด  จ็ .เชียงใหม่  50220 053-495571 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

148 โรงพยาบาลสารภี อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  50140 053-321762 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน 

149 โรงพยาบาลอมกอย๋  อ.อมกอย ๋  จ.เชียงใหม่  50310 053-467110-1 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

150 โรงพยาบาลแมแตง่  อ.แมแตง  จ่ .เชียงใหม่  50150 053-470701-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

151 โรงพยาบาลสนัทราย อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม่  50210 053-498998 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

152 โรงพยาบาลสะเมิง อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่  50250 053-487124-5 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

153 โรงพยาบาลแมวาง่  อ.แมวาง ่  จ.เชียงใหม่  50360 053-928044-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

154 โรงพยาบาลดอยเตา่ อ.ดอยเตา  จ่ .เชียงใหม่  50260 053-469018 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

155 โรงพยาบาลเวยีงแหง อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  50350 053-477011-2 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

156 โรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  50320 053-870444 ผูป้่วยนอก  ครบ 4 ขนัตอน้  

157 โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 053-442113 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

158 โรงพยาบาลแมออน่  อ.แมออน  จ่ .เชียงใหม่  50130 053-880745-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

159 โรงพยาบาลสนักาแพงํ  อ.สนักาแพง ํ  จ.เชียงใหม่  50130 053-395740 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

160 โรงพยาบาลดอยหลอ่ อ.ดอยหลอ  จ่ .เชียงใหม่  50160 053-355832-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

161 โรงพยาบาลบอไร่ ่ อ.บอไร ่ ่  จ.ตราด  23140 039-591040 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

162 โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ ่  จ.ตราด  23110 039-581116 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรีย้ มการและถอนพิษยา 

163 โรงพยาบาลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ  จ.ตราด  23120 039-597040 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

164 โรงพยาบาลเขาสมิง อ.เขาสมิง  จ.ตราด  23130 039-599114 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

165 โรงพยาบาลเกาะชา้ง อ.เกาะชา้ง  จ.ตราด  23120 039-585121 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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166 โรงพยาบาลเกาะกดู อ.เกาะกดู  จ.ตราด  23000 039-521852 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

167 โรงพยาบาลหว้ยยอด อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง  92130 075-271049 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

168 โรงพยาบาลกนตงัั  อ.กนตงั  จั .ตรัง   92110 075-251256 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

169 โรงพยาบาลปะเหลียน อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  92120 075-289010 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

170 โรงพยาบาลยานตาขาว่  อ.ยานตาขาว  จ่ .ตรัง  92140 075-240932-3 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมก้ ารและถอนพิษยา 

171 โรงพยาบาลสิเกา อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150 075-291017 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

172 โรงพยาบาลวงัวิเศษ อ.วงัวิเศษ  จ.ตรัง  92220 075-296052-5 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

173 โรงพยาบาลนาโยง อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170 075-242405-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

174 โรงพยาบาลรัษฎา อ.รัษฎา  จ.ตรัง  92160 075-286236-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

175 โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา  จ.ตาก  63130 055-549257-5 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

176 โรงพยาบาลบา้นตาก อ.บา้นตาก  จ.ตาก  63120 055-591435-6 ผูป้่วยนอกขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

177 โรงพยาบาลทาสองยาง่  อ.ทาสองยาง ่  จ.ตาก  63150 055-589255-6 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

178 โรงพยาบาลพบพระ อ.พบพระ  จ.ตาก  63160 055-569023 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

179 โรงพยาบาลแมระมาด่  อ.แมระมาด ่  จ.ตาก 63140 055-581136-7 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

180 โรงพยาบาลอุม้ผาง อ.อุม้ผาง  จ.ตาก  63170 055-561270-2 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

181 โรงพยาบาลปากพลี อ.ปากพลี  จ.นครนายก  26130 037-399794 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและ้ ถอนพิษยา 

182 โรงพยาบาลบา้นนา อ.บา้นนา  จ.นครนายก  26110  037-381832 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

183 โรงพยาบาลองครักษ ์ อ.องครักษ ์ จ.นครนายก  26120 037-391510-11 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

184 โรงพยาบาลพทุธมณฑล อ.พทุธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 02-4410330 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

185 โรงพยาบาลหลวงพอเปิน่ ่  อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม  73120 034-277085-8 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

186 โรงพยาบาลหว้ยพลู อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม  73120 034-389500 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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187 โรงพยาบาลสามพราน อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 034-321998 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

188 โรงพยาบาลบางเลน อ.บางเลน  จ.นครปฐม  73130 034-234797 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

189 โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม  73150 034-381768 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

190 โรงพยาบาลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 042-599230 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

191 โรงพยาบาลนาทม อ.นาทม  จ.นครพนม  48140 042-519179 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

192 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ธาตุพนม 

อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  48110 042-541255 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการแ้ ละถอนพิษยา 

193 โรงพยาบาลนาหวา้ อ.นาหวา้  จ.นครพนม  48180 042-597021-2 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

194 โรงพยาบาลทาอุเทน่  อ.ทาอุเทน  จ่ .นครพนม  48120 042-581255-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

195 โรงพยาบาลบา้นแพง อ.บา้นแพง  จ.นครพนม  48140 042-591225 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

196 โรงพยาบาลนาแก อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 042-571235 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

197 โรงพยาบาลโพนสวรรค ์ อ.โพนสวรรค ์ จ.นครพนม  48190 042-595065 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

198 โรงพยาบาลเรณูนคร อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  48170 042-579052 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

199 โรงพยาบาลปลาปาก อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  48160 042-589103 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

200 โรงพยาบาลสีคิว้  อ.สีคิว  จ้ .นครราชสีมา  30140 044-411020 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

201 โรงพยาบาลโนนแดง อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา  30360 044-475073 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

202 โรงพยาบาลคง อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260 044-459215-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

203 โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัใหญ  จ่ .นครราชสีมา  30120 044-292045 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

204 โรงพยาบาลครบุรี อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250 044-444490-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

205 โรงพยาบาลวงันาํเขียว้  อ.วงันาํเขียว  จ้ .นครราชสีมา  30370 044-228242-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

206 โรงพยาบาลจกัราช อ.จกัราช  จ.นครราชสีมา  30230 044-399232-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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207 โรงพยาบาลแกงสนามนาง้  อ.แกงสนามนาง  จ้ .นครราชสีมา  30440 044-339083-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

208 โรงพยาบาลปากชองนานา่  อ.ปากชอง  จ่ .นครราชสีมา  30130 044-311856 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

209 โรงพยาบาลด่านขนุทด อ.ดานขนุทด จ่ .นครราชสีมา  30210   044-208208-12  ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

210 โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา  30170 044-286713 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

211 โรงพยาบาลพิมาย อ. พิมาย จ. นครราชสีมา  30110 044-471511 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอ้ น 

212 โรงพยาบาลโนนสูง อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา  30160 044-379123 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

213 โรงพยาบาลบา้นเหลื่อม อ. บา้นเหลื่อม จ. นครราชสีมา  30350 044-387107-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

214 โรงพยาบาลชุมพวง อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา  30270 044-477020 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

215 โรงพยาบาลปักธงชยั อ. ปักธงชยั จ. นครราชสีมา  30150 044-441614 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

216 โรงพยาบาลเสิงสาง อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา  30330 044-447048 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

217 โรงพยาบาลโนนไทย อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา  30220 044-381058 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

218 โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ. หว้ยแถลง จ. นครราชสีมา  30240 044-391226 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

219 โรงพยาบาลขามทะเลสอ อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา  30280 044-397111 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

220 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยรติี

สมเดจ็ยา ่ 100 ปี เมืองยาง 

กงอาํเภอเมืองยา ง  จิ่ .นครราชสีมา  30270 044-229060-3 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

221 โรงพยาบาลลาํทะเมนชยั กงอาํเภอลาํทะเมนชยั จิ่ .นครราชสีมา  30270 044-477485 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

222 โรงพยาบาลโชคชยั อ.โชคชยั จ. นครราชสีมา 30190 044-491161 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

223 โรงพยาบาลหนองบุนนาก อ. หนองบุนนาก จ. นครราชสีมา  30410   044-330105-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

224 โรงพยาบาลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา  30290 044-383577-9 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

225 โรงพยาบาลประทาย อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  30180 044-479415 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

226 โรงพยาบาลทุงสง่  อ.ทุงสง  จ่ .นครศรีธรรมราช  80110 075-332841-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

227 โรงพยาบาลชะอวด อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  80180 075-381011-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

228 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ อ. เชียรใหญ ่ จ.นครศรีธรรมราช  80190 075-386123 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

229 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  80130 075-308237 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

230 โรงพยาบาลทุงใหญ่ ่ อ.ทุงใหญ  จ่ ่ .นครศรีธรรมราช  80240 075-489084 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

231 โรงพยาบาลพรหมคีรี อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช  80320 075-396131 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

232 โรงพยาบาลบางขนั อ.บางขนั  จ.นครศรีธรรมราช  80360 075-371024-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

233 โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช  80220 075-491350 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

234 โรงพยาบาลปากพนงั อ.ปากพนงั  จ.นครศรีธรรมราช  80140 075-517019 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

235 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชฉวาง อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  80150 075-481113-5 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

236 โรงพยาบาลหวัไทร อ.หวัไทร  จ.นครศรีธรรมราช  80170 075-337712 ผูป้่วยนอก ขนัเตรี้ ยมการและถอนพิษยา 

237 โรงพยาบาลลานสกา อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  80230 075-391123 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

238 โรงพยาบาลถาํพรรณรา้  อ. ถาํพรรณรา จ้ .นครศรีธรรมราช  80260 075-306239-40 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

239 โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช    80210 075-529507-8  ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

240 โรงพยาบาลพิปูน อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช  80270 075-499012 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

241 โรงพยาบาลทาศาลา่  อ.ทาศาลา  จ่ .นครศรีธรรมราช  80160 075-521133 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

242 โรงพยาบาลรอนพิบูลย์่  อ. รอนพิบูลย ์จ่ .นครศรีธรรมราช  80130 075-449447 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

243 โรงพยาบาลสิชล อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช  80120 075-335800-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน ้  

244 โรงพยาบาลตาคลี 62  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค ์ 60140 056-315890 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

245 โรงพยาบาลบรรพตพิสยั อ.บรรพตพิสยั  จ.นครสวรรค ์ 60180 056-279028 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

246 โรงพยาบาลโกรกพระ อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค ์ 60170 056-291200 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

247 โรงพยาบาลพยหุะคีรี อ.พยะหคีรี  จ.นครสวรรค ์ 60130  056-341755 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

248 โรงพยาบาลชุมแสง อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค ์ 60120 056-282223 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

249 โรงพยาบาลทาตะโก่  อ.ทาตะโก่   จ.นครสวรรค ์ 60160 056-249036 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

250 โรงพยาบาลแมวงก่  ์ อ.แมวงก  จ่ ์ .นครสวรรค ์ 60150 056-238012 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

251 โรงพยาบาลตากฟ้า อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค ์ 60190 056-241027 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

252 โรงพยาบาลไพศาลี อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค ์ 60220 056-259378 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

253 โรงพยาบาลหนองบวั อ.หนองบวั  จ.นครสวรรค ์ 60110 056-251008 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

254 โรงพยาบาลเกาเลียว้ ้  อ.เกาเลียว  จ้ ้ .นครสวรรค ์ 60230 056-299140 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

255 โรงพยาบาลลาดยาว อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค ์ 60150 056-271345 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

256 โรงพยาบาลไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย  จ.นนทบุรี  11150 02-5971131-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

257 โรงพยาบาลบางใหญ่ อ.บางใหญ  จ่ .นนทบุรี  11140 02-5951637-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

258 โรงพยาบาลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 02-5838327 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

259 โรงพยาบาลบางกรวย อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130 02-4475582-3 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

260 โรงพยาบาลบางบวัทอง อ.บางบวัทอง  จ.นนทบุรี  11110 02-9201006 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

261 โรงพยาบาลศรีสาคร อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96210 073-561034 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

262 โรงพยาบาลบาเจาะ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส  96170 073-599025 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

263 โรงพยาบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  96150 073-571158 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

264 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส  96130 073-518248 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

265 โรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส  96220 073-589061 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

266 โรงพยาบาลแวง้ อ.แวง้  จ.นราธิวาส  96160 073-659008, 073-459441 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

267 โรงพยาบาลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส  96140 073-651169 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

268 โรงพยาบาลสุคิริน อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส  96190 073-656035 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

269 โรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  96110 073-581200 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

270 โรงพยาบาลระแงะ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  96130 073-671287 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

271 โรงพยาบาลทุงชา้ง่  อ.ทุงชา้ง  จ่ .นาน  ่ 55130 056-795100 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

272 โรงพยาบาลสนัติสุข อ.สนัติสุข  จ.นาน  ่ 55210 056-767045 ผูป้่วนนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

273 โรงพยาบาลสองแคว อ.สองแคว  จ.นาน  ่ 55160 054-777084 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

274 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัว อ.ปัว  จ.นาน  ่ 55120 054-791104 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

275 โรงพยาบาลบา้นหลวง อ.บา้นหลวง  จ.นาน  ่ 55190 054-761060-1 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

276 โรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง  จ.นาน  ่ 55160 054-797111 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

277 โรงพยาบาลทาวงัผา่  อ.ทาวงัผา่   จ.นาน  ่ 55140 054-755516 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

278 โรงพยาบาลแมจริม่  อ.แมจริม  จ่ .นาน  ่ 55170 054-769036 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

279 โรงพยาบาลเวยีงสา อ.เวียงสา  จ.นาน  ่ 55110 054-781683-4 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

280 โรงพยาบาลนานอ้ย อ.นานอ้ย  จ.นาน  ่ 55150 054-789089 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

281 โรงพยาบาลนาหมื่น อ.นาหมื่น  จ.นาน  ่ 55180 054-787013-4 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

282 โรงพยาบาลบอเกลือ่  อ.บอเกลือ  จ่ .นาน่ 55220 054-778066-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

283 โรงพยาบาลบา้นใหมไชยพจน์่  อ.บา้นใหมไชยพจน์  จ่ .บุรีรัมย ์ 31120 044-650317-8 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

284 โรงพยาบาลพทุไธสง อ.พทุไธสง  จ.บุรีรัมย ์ 31120 044-689131-2 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

285 โรงพยาบาลประโคนชยั อ.ประโคนชยั  จ.บุรีรัมย ์ 31140 044-671356-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

286 โรงพยาบาลบา้นกรวด อ.บา้นกรวด  จ.บุรีรัมย ์ 31180 044-679088 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

287 โรงพยาบาลปะคาํ อ.ปะคาํ  จ.บุรีรัมย ์ 31220 044-654207 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

288 โรงพยาบาลสตึก อ.สตึก  จ.บุรีรัมย ์ 31150 044-681491 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

289 โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ  จ์ .บุรีรัมย ์ 31230 044-629327 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

290 โรงพยาบาลหว้ยราช อ.หว้ยราช  จ.บุรีรัมย ์ 31000 044-658188-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

291 โรงพยาบาลหนองหงส์ อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย ์ 31240 044-669126 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

292 โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย ์ 31110 044-631368 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

293 โรงพยาบาลกระสงั อ.กระสงั  จ.บุรีรัมย ์ 31160 044-691033 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

294 โรงพยาบาลละหานทราย อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย ์ 31170 044-649029 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

295 โรงพยาบาลชาํนิ อ.ชาํนิ  จ.บุรีรัมย ์ 31110 044-609054 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

296 โรงพยาบาลคูเมือง อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย ์ 31190 044-699030 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

297 โรงพยาบาลลาํปลายมาศ อ.ลาํปลายมาศ  จ.บุรีรัมย ์ 31130 044-660126-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

298 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยรติี  อ.เฉลิมพระเกยรติ  จี .บุรีรัมย ์ 31110 044-628450 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

299 โรงพยาบาลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง  จ.บุรีรัมย ์ 31260 044-628450 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

300 โรงพยาบาลหนองกี่ อ. หนองก จี่ .บุรีรัมย ์ 31210 044-641195 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

301 โรงพยาบาลพลบัพลาชยั อ. พลบัพลาชยั จ.บุรีรัมย ์ 31250 044-608034 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

302 โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12110 02-5674248 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

303 โรงพยาบาลลาํลูกกา อ.ลาํลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150 02-5631011 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

304 โรงพยาบาลสามโคก อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  12160 02-5984219 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

305 โรงพยาบาลลาดหลุมแกว้ อ.ลาดหลุมแกว  จ้ .ปทุมธานี  12140 02-5991650-1 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

306 โรงพยาบาลหนองเสือ อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี  12170 02-5491053-4 ผูป้่วยนอก 4 ขนัตอน้  

307 โรงพยาบาลคลองหลวง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 02-9046446-48 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

308 โรงพยาบาลธญับุรี อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12110 02-5772600-2 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและ้ ถอนพิษยา 

309 โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย อ.บางสะพานนอ้ย  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  

77170 

032-699025   ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

310 โรงพยาบาลปราณบุรี อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77120 032-621767 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

311 โรงพยาบาลสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77180 032-688558 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

312 โรงพยาบาลหวัหิน อ.หวัหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ 77110 032-547351-2 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

313 โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77140 032-691133 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

314 โรงพยาบาลกยุบุรี อ.กยุบุรี  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77150 032-681108-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

315 โรงพยาบาลทบัสะแก อ.ทบัสะแก  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77130 032-546481-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

316 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี  25140 037-279203 ผูป้่วยนอก 4 ขนัตอน้  

317 โรงพยาบาลประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม  จ.ปราจีนบุรี  25130 037-291368-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

318 โรงพยาบาลบา้นสร้าง อ.บา้นสร้าง  จ.ปราจีนบุรี  25150 037-271238 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

319 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110   037-281196-7 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

320 โรงพยาบาลศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190 037-276127 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอ้ น 

321 โรงพยาบาลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  25220 037-289057 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

322 โรงพยาบาลแมลาน่  อ.แมลาน  จ่ .ปัตตานี  94180 073-356171 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

323 โรงพยาบาลทุงยางแดง่  อ.ทุงยางแดง  จ่ .ปัตตานี  94140 073-489070 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

324 โรงพยาบาลปะนาเระ อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี  94130 073-499325 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

325 โรงพยาบาลมายอ อ.มายอ  จ.ปัตตานี  94140 073-497248-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

326 โรงพยาบาลไมแ้กน ่  อ.ไมแ้กน  จ่ .ปัตตานี  94220 073-481040 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

327 โรงพยาบาลกะพอ้ อ.กะพอ้  จ.ปัตตานี  94230 073-494142 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

328 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

สายบุรี 

อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี  94110 073-411412-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

329 โรงพยาบาลยะรัง อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160 073-439018 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

330 โรงพยาบาลยะหริง่  อ.ยะหริง  จ่ .ปัตตานี  94150 073-491013 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

331 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ  จ์ .ปัตตานี  94120 073-431313 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอ้ น 

332 โรงพยาบาลหนองจิก อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  94170 073-437174 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

333 โรงพยาบาลวงันอ้ย อ.วงันอ้ย  จ.พระนครศรีอยธุยา  13170 035-271033 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

334 โรงพยาบาลลาดบวัหลวง อ.ลาดบวัหลวง  จ.พระนครศรีอยธุยา  13230 035-379094 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

335 โรงพยาบาลบางปะหนั อ.บางปะหนั  จ.พระนครศรีอยธุยา  13220 035-381635 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

336 โรงพยาบาลบางปะอิน อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยธุยา  13160  035-261173-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิ้ ษยา 

337 โรงพยาบาลบางไทร อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยธุยา  13190 035-371029-30 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

338 โรงพยาบาลมหาราช อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยธุยา  13150 035-389027-8 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

339 โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช 

(วาสนมหาแถระ) นครหลวง 

อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยธุยา  13260 035-359966 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

340 โรงพยาบาลอุทยั อ.อุทยั  จ.พระนครศรีอยธุยา  13210 035-711469-70 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

341 โรงพยาบาลภาชี อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยธุยา  13140 035-311112 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

342 โรงพยาบาลบางซา้ย อ.บางซา้ย  จ.พระนครศรีอยธุยา  13270 035-282377-8 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

343 โรงพยาบาลบา้นแพรก อ.บา้นแพรก  จ.พระนครศรีอยธุยา  13240 035-386121 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

344 โรงพยาบาลบางบาล อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยธุยา  13250 035-399077-8 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

345 โรงพยาบาลทาเรือ่  อ.ทาเรือ  จ่ .พระนครศรีอยธุยา  13130 035-341300 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

346 โรงพยาบาลผกัไห่ อ.ผกัไห  ่  จ.พระนครศรีอยธุยา  13120 035-391306 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

347 โรงพยาบาลเชียงมวน่  อ.เชียงมวน  จ่ .พะเยา  56160 054-495018 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

348 โรงพยาบาลดอกคาํใต ้ อ.ดอกคาํใต ้  จ.พะเยา  56120 054-491119 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

349 โรงพยาบาลจุน อ.จุน  จ.พะเยา  56150 054-459035 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

350 โรงพยาบาลปง อ.ปง  จ.พะเยา  56140 054-431574  ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

351 โรงพยาบาลแมใจ่  อ.แมใจ  จ่ .พะเยา  56130 054-499026 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

352 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ตะพานหิน 

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  66110 056-621154 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

353 โรงพยาบาลบางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ.พิจิตร  66120 056-631132 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนั้ ้้ ติดตาม 

354 โรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  66130 056-681193 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

355 โรงพยาบาลสามงาม่  อ.สามงาม่  จ.พิจิตร  66140 056-691240 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

356 โรงพยาบาลวงัทรายพนู อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร  66180 056-695032 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

357 โรงพยาบาลทบัคลอ้ อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร  66150 056-641131 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

358 โรงพยาบาลโพธิประทบัชา้ง์  อ. โพธิประทบัชา้ง์  จ.พิจิตร  66190   056-689331 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

359 โรงพยาบาลวชิรบารมี อ. วชิรบารมี จ.พิจิตร  66140 056-692270-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

360 โรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก  65170 055-381020-1 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

361 โรงพยาบาลบางระกาํ อ.บางระกา  จํ .พิษณุโลก  65140 055-371168-170 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมก้ ารและถอนพิษยา 

362 โรงพยาบาลวงัทอง อ.วงัทอง  จ.พษิณุโลก  65130 055-311017 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

363 โรงพยาบาลบางกระทุม่  อ.บางกระทุม  จ่ .พิษณุโลก  65110 055-391061-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

364 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

นครไทย 

อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  65120 055-389060-1 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

365 โรงพยาบาลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150 055-369034   ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

366 โรงพยาบาลวดัโบสถ ์ อ.วดัโบสถ ์ จ.พิษณุโลก  65160 055-361079 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

367 โรงพยาบาลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190 055-399055-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

368 โรงพยาบาลหนองไผ ่ อ.หนองไผ ่ จ.เพชรบูรณ์  67140 056-781113 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

369 โรงพยาบาลศรีเทพ อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  67140 056-799498 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

370 โรงพยาบาลนาํหนาว้  อ.นาํหนาว  จ้ .เพชรบูรณ์  67260 056-779033 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

371 โรงพยาบาลหลมสกั่  อ.หลมสกั  จ่ .เพชรบูรณ์  67110 056-702001 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

372 โรงพยาบาลเขาคอ้ อ.เขาคอ้  จ.เพชรบูรณ์  67270 056-728076 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

373 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์  67130 056-791211 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอ้ นพิษยา 

374 โรงพยาบาลวงัโป่ง อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  67240  ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

375 โรงพยาบาลบึงสามพนั อ.บึงสามพนั  จ.เพชรบูรณ์  67160 056-731284-5 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

376 โรงพยาบาลชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 056-761302 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

377 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

หลมเกา่ ่  

อ.หลมเกา่ ่   จ.เพชรบูรณ์  67120 056-709094 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

378 โรงพยาบาลบา้นแหลม อ.บา้นแหลม  จ.เพชรบุรี  76110 032-481144-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

379 โรงพยาบาลชะอาํ อ.ชะอาํ  จ.เพชรบุรี  76120 032-471007 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

380 โรงพยาบาลแกงกระจาน่  อ.แกงกระจาน  จ่ .เพชรบุรี  76170 032-459091 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

381 โรงพยาบาลหนองหญา้ปลอ้ง อ.หนองหญา้ปลอ้ง  จ.เพชรบุรี  76160 032-497100-1 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

382 โรงพยาบาลเขายอ้ย อ.เขายอ้ย  จ.เพชรบุรี  76140 032-499200 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

383 โรงพยาบาลทายาง่  อ.ทายาง  จ่ .เพชรบุรี  76130 032-461100 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

384 โรงพยาบาลบา้นลาด อ.บา้นลาด  จ.เพชรบุรี  76150 032-491051 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

385 โรงพยาบาลสูงเมน่  อ.สูงเมน  จ่ .แพร  ่ 54130 054-541299 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

386 โรงพยาบาลหนองมวงไข่  ่ อ.หนองมวงไข  จ่ ่ .แพร  ่ 54170 054-647458-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

387 โรงพยาบาลสอง  อ.สอง  จ.แพร  ่ 54120 054-591575 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

388 โรงพยาบาลลอง อ.ลอง  จ.แพร  ่ 54150 054-581479 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

389 โรงพยาบาลวงัชิน้  อ.วงัชิน  จ้ .แพร  ่ 54160 054-589098 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน 

390 โรงพยาบาลร้องกวาง อ.ร้องกวาง  จ.แพร  ่ 54140 054-597115 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

391 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

เดนชยั่  

อ.เดนชยั  จ่ .แพร  ่ 54110 054-613134 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

392 โรงพยาบาลกะปง อ.กะปง  จ.พงังา  82170 076-499111 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

393 โรงพยาบาลทา้ยเหมือง อ.ทา้ยเหมือง  จ.พงังา  82120 076-571505-6 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

394 โรงพยาบาลบางไทร อ.ตะกวป่า  จั่ .พงังา  82110 076-422166 ผูป้่วยนอก /ในขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

395 โรงพยาบาลเกาะยาว อ.เกาะยาว  จ.พงังา  82160 076-597109 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

396 โรงพยาบาลตะกวทุงั ่่  อ.ตะกวทุง  จั ่่ .พงังา  82110 076-581395-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

397 โรงพยาบาลทบัปุด อ.ทบัปุด  จ.พงังา  82180 076-599019 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรี้ ยมการและถอนพิษยา 

398 โรงพยาบาลคุระบุรี อ.คุระบุรี  จ.พงังา  82150 076-491379 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

399 โรงพยาบาลปากพะยนู อ.ปากพะยนู  จ.พทัลุง  93120 074-699023 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

400 โรงพยาบาลศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต  จ.พทัลุง  93190 074-689106 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

401 โรงพยาบาลป่าบอน อ.ป่าบอน  จ.พทัลุง  93170 074-625100 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

402 โรงพยาบาลควนขนุน อ.ควนขนุน  จ.พทัลุง  93110 074-622337-9 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

403 โรงพยาบาลตะโมหด อ.ตะโหมด  จ.พทัลุง  93160 074-695140 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

404 โรงพยาบาลเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง  93130 074-691242 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติดตาม้  

405 โรงพยาบาลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง  93110 074-624163-4 ผูป้่วยนอกขั้นฟืนฟู้ และขนัติดตาม้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

406 โรงพยาบาลบางแกว้ อ. บางแกว้ จ.พทัลุง  93140 074-697381-3 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติดตาม้  

407 โรงพยาบาลกงหรา อ. กงหรา จ.พทัลุง  93180 074-687076-7 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟู้ ้ และขนัติด้ ตาม 

408 โรงพยาบาลป่าตอง อ.กระทู ้ จ.ภูเกต  ็ 83120 076-342633-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

409 โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง  จ.ภูเกต  ็ 83110 076-311033-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

410 โรงพยาบาลดอนตาล อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร  49120 042-689085 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

411 โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ อ.หวา้นใหญ  จ่ .มุกดาหาร  49150 042-699238-9 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

412 โรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร  49140 042-697023 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

413 โรงพยาบาลคาํชะอี อ.คาํชะอี  จ.มุกดาหาร  49110 042-691085 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

414 โรงพยาบาลนิคมคาํสร้อย อ.นิคมคาํสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130 042-681052 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

415 โรงพยาบาลหนองสูง อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  49160 042-635281-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

416 โรงพยาบาลพยคัฆภูมิพิสยั อ.พยคัฆภูมิพสิยั  จ.มหาสารคาม  44110 043-791381 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

417 โรงพยาบาลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  44120 043-799110 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

418 โรงพยาบาลแกดาํ อ.แกดาํ  จ.มหาสารคาม  44190 043-787026 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเ้ ตรียมการและถอนพิษยา 

419 โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม  44130 043-771439 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

420 โรงพยาบาลกนทรวิชยัั  อ.กนทรวิชยั  จั .มหาสารคาม  44150 043-789205 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

421 โรงพยาบาลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม  44210 043-729171-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

422 โรงพยาบาลโกสุมพิสยั อ.โกสุมพิสยั  จ.มหาสารคาม  44140 043-761330 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

423 โรงพยาบาลนาดูน อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  44180 043-797015 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและ้ ถอนพิษยา 

424 โรงพยาบาลนาเชือก อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  44170 043-779029 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

425 โรงพยาบาลเชียงยนื อ.เชียงยนื  จ.มหาสารคาม  44160 043-781045 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

426 โรงพยาบาลแมลานอ้ย่  อ.แมลานอ้ย  จ่ .แมฮองสอน  ่ ่ 58120 053-689060 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  



 22 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

427 โรงพยาบาลปาย อ.ปาย  จ.แมฮองสอน  ่ ่ 58130 053-699031 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

428 โรงพยาบาลปางมะผา้ อ.ปางมะผา้  จ.แมฮองสอน  ่ ่ 58150 053-617154-5 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

429 โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย  จ.แมฮองสอน  ่ ่ 58110 053-618080-1 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

430 โรงพยาบาลแมสะเรียง่  อ.แมสะเรียง  จ่ .แมฮองสอน  ่ ่ 58110 053-621027 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

431 โรงพยาบาลขนุยวม อ.ขนุยวม  จ.แมฮองสอน  ่ ่ 58140 053-691017 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

432 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชยะหา อ.ยะหา  จ.ยะลา  95120 073-291023 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

433 โรงพยาบาลธารโต อ.ธารโต  จ.ยะลา  95150 073-297041 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน 

434 โรงพยาบาลบนันงัสตา อ.บนันงัสตา  จ.ยะลา  95130 073-289142 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

435 โรงพยาบาลกาบงั อ.กาบงั  จ.ยะลา  95120 073-258090 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

436 โรงพยาบาลรามนั อ.รามนั  จ.ยะลา  95140 073-295098 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนั้ ตอน 

437 โรงพยาบาลคอ้วงั อ.คอ้วงั  จ.ยโสธร  35160 045-797058 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

438 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

เลิงนกทา 

อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  35120 045-781020 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

439 โรงพยาบาลป่าติว้  อ.ป่าติว  จ้ .ยโสธร  35150 045-795015 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

440 โรงพยาบาลไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  35120 045-718097-8 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

441 โรงพยาบาลมหาชนะชยั อ.มหาชนะชยั  จ.ยโสธร  35130 045-799114 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

442 โรงพยาบาลคาํเขื่อนแกว้ อ.คาํเขื่อนแกว  จ้ .ยโยธร  35110 045-791133 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

443 โรงพยาบาลทรายมูล อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  35170 045-787046 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

444 โรงพยาบาลกดุชุม อ.กดุชุม  จ.ยโสธร  35140 045-789090 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียม้ การและถอนพิษยา 

445 โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย  จ.ร้อยเอด็  45240 043-595073 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

446 โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี  จ.ร้อยเอด็  45250 043-577073 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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447 โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอด็  45120 043-551322-3 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

448 โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอด็  45210 043-579073 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

449 โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง  จ.ร้อยเอด็  45110 043-571321 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

450 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอด็  45190 043-587073-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

451 โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ อ.ศรีสมเดจ็  จ.ร้อยเอด็  45000 043-508151 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

452 โรงพยาบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง  จ.ร้อยเอด็  45220 043-597073 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

453 โรงพยาบาลจตุรพกัตรพิมาน อ.จตุรพกัตรพมิาน  จ.ร้อยเอด็  45180 043-561073 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

454 โรงพยาบาลจงัหาร อ.จงัหาร  จ.ร้อยเอด็  45000 043-507122 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

455 โรงพยาบาลเกษตรวิสยั อ.เกษตรวิสยั  จ.ร้อยเอด็  45150 043-589074 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

456 โรงพยาบาลธวชับุรี อ.ธวชับุรี  จ.ร้อยเอด็  45170 043-514294 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

457 โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอด็  45140 043-591321-2 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

458 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอด็  45130 043-581323 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

459 โรงพยาบาลโพธิชยั์  อ.โพธิชยั  จ์ .ร้อยเอด็  45230 043-567074 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

460 โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอด็  45160 043-599074 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

461 โรงพยาบาลกระบุรี อ.กระบุรี  จ.ระนอง  85110 077-891080 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

462 โรงพยาบาลสุขสาํราญ อ.สุขสาํราญ  จ.ระนอง  85120 077-844061-2 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

463 โรงพยาบาลกะเปอร์ อ.กะเปอร์  จ.ระนอง  85120 077-843318-9 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

464 โรงพยาบาลละอุน่  อ.ละอุน  จ่ .ระนอง  85130 077-899054 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

465 โรงพยาบาลบา้นฉาง อ.บา้นฉาง  จ.ระยอง  21130 038-603838   ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

466 โรงพยาบาลมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ  จ.ระยอง  21150 038-684049 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

467 โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง  จ.ระยอง  21110 038-671113-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

468 โรงพยาบาลปลวกแดง อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  21140 038-878203 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

469 โรงพยาบาลวงัจนัทร์ อ.วงัจนัทร์  จ.ระยอง  21210 038-666174-5 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

470 โรงพยาบาลบา้นคาย่  อ.บา้นคาย  จ่ .ระยอง  21120 038-641005-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

471 โรงพยาบาลปากทอ่ อ.ปากทอ  จ่ .ราชบุรี  70140 032-358258-9 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

472 โรงพยาบาลสวนผงึ้  อ.สวนผงึ  จ้ .ราชบุรี  70180 032-364496-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

473 โรงพยาบาลเจด็เสมียน อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 032-35096-103 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

474 โรงพยาบาลวดัเพลง อ.วดัเพลง  จ.ราชบุรี  70170 032-399091 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

475 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

จอมบึง  

อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 032-362662-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

476 โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  70160 032-349923-4  ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

477 โรงพยาบาลทาวุง้่  อ.ทาวุง้  จ่ .ลพบุรี  15150 036-481208 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

478 โรงพยาบาลชยับาดาล อ.ชยับาดาล  จ.ลพบุรี  15130 036-461022 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

479 โรงพยาบาลพฒันานิคม อ.พฒันานิคม  จ.ลพบุรี  15140 036-491340 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

480 โรงพยาบาลโคกเจริญ อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี  15250 036-651106-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

481 โรงพยาบาลสระโบสถ ์ อ.สระโบสถ ์ จ.ลพบุรี  15240 036-439102-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

482 โรงพยาบาลทาหลวง่  อ.ทาหลวง  จ่ .ลพบุรี  15230 036-646346-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

483 โรงพยาบาลโคกสาํโรง อ.โคกสาํโรง  จ.ลพบุรี  15120 036-624942-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

484 โรงพยาบาลลาํสนธิ อ. ลาํสนธิ จ.ลพบุรี  15190 036-633184-5 ผูป้่วยนอก /ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

485 โรงพยาบาลหนองมวง่  อ. หนองมวง่   จ.ลพบุรี  15170 036-431585-6 ผูป้่วยนอก /ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

486 โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา   จ.ลาํปาง  52130 054-281992 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

487 โรงพยาบาลเสริมงาม อ.เสริมงาม  จ.ลาํปาง  52210 054-286117-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

488 โรงพยาบาลวงัเหนือ อ.วงัเหนือ  จ.ลาํปาง  52140 054-279143-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและ้ ถอนพิษยา 

489 โรงพยาบาลแจห้ม่  อ.แจห้ม  จ่ .ลาํปาง  52120 054-271010 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

490 โรงพยาบาลเถิน อ.เถิน  จ.ลาํปาง  52160 054-292017 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

491 โรงพยาบาลแมเมาะ่  อ.แมเมาะ  จ่ .ลาํปาง  52220 054-266104 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

492 โรงพยาบาลแมพริก่  อ.แมพริก  จ่ .ลาํปาง  52180 054-299324 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

493 โรงพยาบาลงาว อ.งาว  จ.ลาํปาง  52110 054-261253 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

494 โรงพยาบาลแมทะ่  อ.แมทะ  จ่ .ลาํปาง  52150 054-289184 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

495 โรงพยาบาลสบปราบ อ.สบปราบ  จ.ลาํปาง  52170 054-296085 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

496 โรงพยาบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน  จ.ลาํปาง  52240 054-276020 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

497 โรงพยาบาลหา้งฉตัร อ.หา้งฉตัร จ.ลาํปาง  52190 054-269506 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

498 โรงพยาบาลบา้นธิ อ.บา้นธิ  จ.ลาํพนู  51180 053-984325 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

499 โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง  จ.ลาํพนู  51120 053-555400 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

500 โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้  จ.ลาํพนู  51110 053-570339-40 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

501 โรงพยาบาลบา้นโฮง่  อ.บา้นโฮง  จ่ .ลาํพนู  51130 053-591505 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

502 โรงพยาบาลแมทา่  อ.แมทา  จ่ .ลาํพนู  51140 053-571171 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

503 โรงพยาบาลทุงหวัชา้ง่  อ.ทุงหวัชา้ง  จ่ .ลาํพนู  51160 053-597120-1 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

504 โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม  จ.เลย  42150 042-881060 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

505 โรงพยาบาลเอราวณั อ.เอราวณั  จ.เลย  42220 042-853344-5 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

506 โรงพยาบาลภูเรือ อ.ภูเรือ  จ.เลย  42160 042-899094 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

507 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ดานซา้ย่  

อ.ดานซา้ย  จ่ .เลย  42120 042-891314 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

508 โรงพยาบาลนาดว้ง อ.นาดว้ง  จ.เลย  42210 042-887094 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

509 โรงพยาบาลภูกระดึง อ.ภูกระดึง  จ.เลย  42180 042-871017 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

510 โรงพยาบาลวงัสะพงุ อ.วงัสะพงุ  จ.เลย  42130 042-841101 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

511 โรงพยาบาลทาลี่่  อ.ทาลี่  จ่ .เลย  42140 042-889035 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

512 โรงพยาบาลนาแหว้ อ.นาแหว้  จ.เลย  42170 042-897039 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

513 โรงพยาบาลเชียงคาน อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110 042-831301 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

514 โรงพยาบาลภูหลวง อ.ภูหลวง  จ.เลย  42230 042-879064 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

515 โรงพยาบาลผาขาว อ.ผาขาว  จ.เลย  42240 042-818013 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

516 โรงพยาบาลไพรบึง อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ  33180 045-675131 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

517 โรงพยาบาลโนนคูณ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  33250 045-659044 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

518 โรงพยาบาลปรางคก์ู่ อ.ปรางคก์ ู จ่ .ศรีสะเกษ  33170 045-697167 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

519 โรงพยาบาลราษีไศล อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ  33160 045-681107 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

520 โรงพยาบาลเมืองจนัทร์ อ.เมืองจนัทร์  จ.ศรีสะเกษ  33120 045-603051 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

521 โรงพยาบาลกนทรารมย์ั  อ.กนทรารมย ์ จั .ศรีสะเกษ  33130 045-651019 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

522 โรงพยาบาลภูสิงห์ อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  33140 045-608157 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

523 โรงพยาบาลบึงบูรพ ์ อ.บึงบูรพ ์ จ.ศรีสะเกษ  33220 045-689317 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

524 โรงพยาบาลยางชุมนอ้ย อ.ยางชุมนอ้ย  จ.ศรีสะเกษ  33190 045-687262-3 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอ้ น 

525 โรงพยาบาลกนทรลกัษณ์ั  อ.กนทรลกัษณ์  จั .ศรีสะเกษ  33110 045-635758 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

526 โรงพยาบาลวงัหิน อ.วงัหิน  จ.ศรีสะเกษ  33270 045-606088-89 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

527 โรงพยาบาลหว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั  จ.ศรีสะเกษ  33210 045-699045 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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528 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสยั อ.อุทุมพรพิสยั  จ.ศรีสะเกษ  33120 045-691516-18 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

529 โรงพยาบาลนาํเกลียง้ ้  อ.นาํเกลียง  จ้ ้ .ศรีสะเกษ  33130 045-609055-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

530 โรงพยาบาลขขุนัธ์ อ.ขนุขนัธ์  จ.ศรีสะเกษ  33140 045-671015 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

531 โรงพยาบาลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ  33240 045-677014 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

532 โรงพยาบาลขนุหาญ อ.ขนุหาญ  จ.ศรีสะเกษ  33150 045-637468-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

533 โรงพยาบาลอากาศอาํนวย อ.อากาศอาํนวย  จ.สกลนคร  47170 042-799000 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

534 โรงพยาบาลเตางอย่  อ.เตางอย  จ่ .สกลนคร  47260 042-761012 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียม้ การและถอนพิษยา 

535 โรงพยาบาลสองดาว่  อ.สองดาว  จ่ .สกลนคร  47190 042-786026 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

536 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร  47280 042-766061 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

537 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

สวางแดนดิ่ น 

อ.สวางแดนดิน  จ่ .สกลนคร  47110 042-721111 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

538 โรงพยาบาลคาํตากลา้ อ.คาํตากลา้  จ.สกลนคร  47250 042-796046 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

539 โรงพยาบาลพระอาจารยฝ์ัน้  

อาจาโร 

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130 042-779105 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

540 โรงพยาบาลนิคมนาํอูน้  อ.นิคมนาํอูน  จ้ .สกลนคร  47270 042-789015 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

541 โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  47120 042-791122 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

542 โรงพยาบาลบา้นม่วง อ.บา้นมวง  จ่ .สกลนคร  47140 042-794118 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

543 โรงพยาบาลโพนนาแกว้ อ.โพนนาแกว  จ้ .สกลนคร  47230 042-707005-7 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

544 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  47290 042-708148-50 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

545 โรงพยาบาลกดุบาก อ.กดุบาก  จ.สกลนคร  47180 042-784021 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

546 โรงพยาบาลกสุุมาลย ์ อ.กสุุมาลย ์ จ.สกลนคร  47210 042-769041 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

 



 28 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

547 โรงพยาบาลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  47150 042-781187 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

548 โรงพยาบาลพงัโคน อ.พงัโคน  จ.สกลนคร  47160 042-771222 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

549 โรงพยาบาลควนเนียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา  90220 074-376647 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

550 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธ ์ จ.สงขลา  90270 074-399023 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

551 โรงพยาบาลบางกลํ่า อ.บางกลํ่า  จ.สงขลา  90110 074-328221-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษ้ ยา 

552 โรงพยาบาลนาหมอม่  อ.นาหมอม  จ่ .สงขลา  90310 074-382012-5 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

553 โรงพยาบาลปาดงัเบซาร์ อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120 074-521485-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

554 โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา  จ.สงขลา  90150 074-376461 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

555 โรงพยาบาลคลองหอยโขง่ อ.คลองหอยโขง  จ่ .สงขลา  90230 074-473488 ผูป้่วยนอก  ครบ 4 ขนัตอน้  

556 โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด  จ.สงขลา  90140 074-392932-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

557 โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120 074-411288 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

558 โรงพยาบาลรัตภูมิ อ.รัตภู  จ.สงขลา  90180 074-430390-9 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

559 โรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ  จ.สงขลา  90190 074-397038 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

560 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรม 

ราชินีนาถ ณ อาํเภอนาทว ี

อ.นาทวี  จ.สงขลา  90160 074-341701-2 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

561 โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย อ.สะบา้ยอ้ย  จ.สงขลา  90210 074-377100-1 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

562 โรงพยาบาลสิงหนคร อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  90280 074-332055-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

563 โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130 074-378345-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

564 โรงพยาบาลควนโดน อ.ควนโดน  จ.สตูล  91160 074-795263-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

565 โรงพยาบาลละงู อ.ละงู  จ.สตูล  91110 074-782203-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

566 โรงพยาบาลควนกาหลง อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  91130 074-737102-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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567 โรงพยาบาลทาแพ่  อ.ทาแพ  จ่ .สตลู  91150 074-787442-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

568 โรงพยาบาลทุงหวา้่  อ.ทุงหวา้  จ่ .สตูล  91120 074-789165-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

569 โรงพยาบาลกระทุมแบน่  อ.กระทุมแบน  จ่ .สมุทรสาคร  74110 034-844430 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

570 โรงพยาบาลบา้นแพว้  อ.บา้นแพว้  จ.สมุทรสาคร  74120 034-480901 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

571 โรงพยาบาลอมัพวา อ.อมัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 034-751846-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

572 โรงพยาบาลนภาลยั อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  75120 034-761476-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

573 โรงพยาบาลบางพลี อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540 02-3122991-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

574 โรงพยาบาลบางจาก อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130 02-4633840 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

575 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์

สวาทยานนท ์

อ.พระสุมทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ  10290 02-4259407 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

576 โรงพยาบาลบางบอ่ อ.บางบอ  จ่ .สมุทรปราการ  10560 02-3381065-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

577 โรงพยาบาลคลองหาด อ.คลองหาด  จ.สระแกว  ้ 27260 037-512258-61 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

578 โรงพยาบาลวฒันานคร อ.วฒันานคร  จ.สระแกว  ้ 27160 037-261772-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

579 โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา  จ.สระแกว  ้ 27180 037-269009 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

580 โรงพยาบาลอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว  ้ 27120 037-231010 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

581 โรงพยาบาลวงันาํเยน็้  อ.วงันาํเยน็  จ้ .สระแกว  ้ 27210 037-251108-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

582 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์ อ.เขาฉกรรจ ์ จ.สระแกว  ้ 27000 037-511272-3 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

583 โรงพยาบาลหนองแซง อ.หนองแซง  จ.สระบุรี  18170 036-399224 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขั้นตอน 

584 โรงพยาบาลมวกเหลก็ อ.มวกเหลก็  จ.สระบุรี  18180 036-341560 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

585 โรงพยาบาลวหิารแดง อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี  18150 036-377300 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  

586 โรงพยาบาลวงัมวงสทัธรรม่  อ.วงัมวง  จ่ .สระบุรี  18220 036-359134-6 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  
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587 โรงพยาบาลหนองโดน อ.หนองโดน  จ.สระบุรี  18190 036-397111 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

588 โรงพยาบาลดอนพดุ อ.ดอนพดุ  จ.สระบุรี  18120 036-395111 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

589 โรงพยาบาลบา้นหมอ อ.บา้นหมอ  จ.สระบุรี  18130 036-201171 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

590 โรงพยาบาลเสาไห ้ อ.เสาไห ้ จ.สระบุรี  18160 036-391253-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

591 โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140 036-380865 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

592 โรงพยาบาลแกงคอย่  อ.แกงคอย  จ่ .สระบุรี  18110 036-244611 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

593 โรงพยาบาลบางระจนั อ.บางระจนั  จ.สิงห์บุรี  16130 036-544435-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียม้ การและถอนพิษยา 

594 โรงพยาบาลทาชา้ง่  อ.ทาชา้ง  จ่ .สิงห์บุรี  16140 036-595498 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

595 โรงพยาบาลคายบางระจนั่  อ.คายบางระจนั  จ่ .สิงห์บุรี  16150 036-597041 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

596 โรงพยาบาลพรหมบุรี อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120 036-537984 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

597 โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม่  อ.ทุงเสลี่ยม  จ่ .สุโขทยั  64150 055-659175 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

598 โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร  จ.สุโขทยั  64180 055-652725-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

599 โรงพยาบาลคีรีมาศ อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทยั  64160 055-695145 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

600 โรงพยาบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทยั  64110 055-641592 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

601 โรงพยาบาลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทยั  64170 055-625248-9 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  

602 โรงพยาบาลบา้นดานลานหอย่  อ.บา้นดานลานหอย  จ่ .สุโขทยั  64140 055-689027 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

603 โรงพยาบาลศรีสชันาลยั อ.ศรีสชันาลยั  จ.สุโขทยั  64130 055-671484 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

604 โรงพยาบาลดานชา้ง่  อ.ดานช้่ าง  จ.สุพรรณบุรี  72180 035-509692-5 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

605 โรงพยาบาลอูทอง่  อ.อูทอง  จ่ .สุพรรณบุรี  72160 035-551432 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

606 โรงพยาบาลศรีประจนัต ์ อ.ศรีประจนัต ์ จ.สุพรรณบุรี  72140 035-581749-50 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

607 โรงพยาบาลบางปลามา้ อ.บางปลามา้  จ.สุพรรณบุรี  72150 035-587265 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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608 โรงพยาบาลหนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ  จ.สุพรรณบุรี  72240 035-577068 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

609 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120 035-578033 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

610 โรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130 035-571492 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษ้ ยา 

611 โรงพยาบาลดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี  72170 035-507510 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

612 โรงพยาบาลทาโรงชา้ง่  อ.พนุพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130 077-257164-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

613 โรงพยาบาลไชยา อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110 077-435566-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

614 โรงพยาบาลทาฉาง่  อ.ทาฉาง  จ่ .สุราษฎร์ธานี  84150 077-389124 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

615 โรงพยาบาลบา้นตาขนุ อ.บา้นตาขนุ  จ.สุราษฎร์ธานี  84230 077-397373-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

616 โรงพยาบาลเวยีงสระ อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี  84190 077-363775-6  ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

617 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  84180 077-391117-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

618 โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  84210 077-369053,  ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัต้ อน 

619 โรงพยาบาลทาชนะ่  อ.ทาชนะ  จ่ .สุราษฎร์ธานี  84170 077-381167 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

620 โรงพยาบาลพนุพิน อ.พนุพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130 077-311121 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

621 โรงพยาบาลเกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั  จ.สุราษฎร์ธานี  84280 077-377034 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  

622 โรงพยาบาลบา้นนาเดิม อ.บา้นนาเดิม  จ.สุราษฎร์ธานี  84240 077-359018 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

623 โรงพยาบาลเคียนซา อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี  84260 077-387189-90 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

624 โรงพยาบาลวภิาวดี อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี  84180 077-292135-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

625 โรงพยาบาลพนม อ. พนม  จ.สุราษฎร์ธานี  84250 077-399084 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

626 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ ์ อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สุราษฎร์ธานี  84160 077-244518-9 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

627 โรงพยาบาลบา้นนาสาร อ. บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  84120 077-341415-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

628 โรงพยาบาลชยับุรี อ.ชยับุรี จ.สุราษฎร์ธานี  84350 077-367075-6 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  
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629 โรงพยาบาลดอนสกั อ.ดอนสกั  จ.สุราษฎร์ธานี  84220 077-371400-1 ผูป้่วยนอก ขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

630 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์  32210 044-559145-6 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

631 โรงพยาบาลครีขรภูมิ อ.ครีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  32110 044-561341 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

632 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์  32190 044-596321-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

633 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 044-532400-1 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

634 โรงพยาบาลบวัเชด อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์  32230 044-579072 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

635 โรงพยาบาลทาตูม่  อ.ทาตูม  จ่ .สุรินทร์  32120 044-591477-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

636 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130 044-536203-5 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเ้ ตรียมการและถอนพิษยา 

637 โรงพยาบาลสนม อ.สนม  จ.สุรินทร์  32160 044-589025 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

638 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180 044-533089-91 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

639 โรงพยาบาลลาํดวน อ.ลาํดวน  จ.สุรินทร์  32220 044-541411-5 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  

640 โรงพยาบาลสงัขะ อ.สงัขะ  จ.สุรินทร์ 32150 044-571478-9 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

641 โรงพยาบาลสาํโรงทาบ อ.สาํโรงทาบ  จ.สุรินทร์  32170 044-569080 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  

642 โรงพยาบาลโพนพิสยั อ.โพนพิสยั  จ.หนองคาย  43120 042-471204-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4  ขนัตอน้  

643 โรงพยาบาลเซกา อ.เซกา  จ.หนองคาย  43150 042-489099-100 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

644 โรงพยาบาลบุง้คลา้ อ.บุง้คลา้  จ.หนองคาย  43140 042-499106-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

645 โรงพยาบาลบึงกาฬ อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  43140 042-491161-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

646 โรงพยาบาลโซพิสยั่  อ.โซพิสยั  จ่ .หนองคาย  43170 042-485099-100 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

647 โรงพยาบาลสงัคม อ.สงัคม  จ.หนองคาย  43160 042-441051 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

648 โรงพยาบาลบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง  จ.หนองคาย  43220 042-416181-2 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

649 โรงพยาบาลพรเจริญ อ.พรเจริญ  จ.หนองคาย  43180 042-487099 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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650 โรงพยาบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล  จ.หนองคาย  43210 042-497099 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

651 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม  จ่ .หนองคาย  43130 042-451125 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

652 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทาบอ่ ่  อ.ทาบอ  จ่ ่ .หนองคาย  43110 042-431015 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

653 โรงพยาบาลปากคาด อ. ปากคาด จ.หนองคาย  43190 042-481099 ผูป้่วยนอกขนัฟืนฟแูละขนัติดตาม้ ้้  

654 โรงพยาบาลโนนสงั อ.โนนสงั  จ.หนองบวัลาํภู  39140 042-375390 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

655 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบวัลาํภู  39180 042-353443-5 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

656 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัลาํภู  39270 042-372083 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

657 โรงพยาบาลนากลาง อ.นากลาง  จ.หนองบวัลาํภู  39170 042-359142 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

658 โรงพยาบาลสามโก ้ อ.สามโก  จ้ .อางทอง  ่ 14160 035-697112 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

659 โรงพยาบาลป่าโมก อ.ป่าโมก  จ.อางทอง  ่ 14130 035-623540 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

660 โรงพยาบาลโพธิทอง์  อ.โพธิทอง  จ์ .อางทอง  ่ 14120 035-640025-6 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

661 โรงพยาบาลไชโย อ.ไชโย  จ.อางทอง  ่ 14140 035-647018 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

662 โรงพยาบาลวิเศษชยัชาญ อ.วิเศษชยัชาญ  จ.อางทอง  ่ 14110 035-631408 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

663 โรงพยาบาลแสวงหา อ.แสวงหา จ. อางทอง  ่ 14150 035-695111 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

664 โรงพยาบาลเขื่องใน อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี  34150 045-203004-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

665 โรงพยาบาลโขงเจียม อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี  34220 045-351083 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

666 โรงพยาบาลกดุขา้วปุ้น อ.กดุขา้วปุ้น  จ.อุบลราชธานี  34270 045-484111 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

667 โรงพยาบาลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  34280 045-379097-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

668 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม  จ่ .อุบลราชธานี  34250 045-399112 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

669 โรงพยาบาลสาํโรง อ.สาํโรง  จ.อุบลราชธานี  34360 045-303012-14 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

670 โรงพยาบาลนาํยนื้  อ.นาํยนื  จ้ .อุบลราชธานี  34260 045-371097-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  
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671 โรงพยาบาลทุงศรีอุดม่  อ.ทุงศรีอุ่ ดม  จ.อุบลราชธานี  34160 045-377033-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

672 โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  34170 045-491182 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

673 โรงพยาบาลตาลสุม อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  34330 045-396003 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

674 โรงพยาบาลวารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 045-267259-63 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

675 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

เดชอุดม 

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160 045-361133-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

676 โรงพยาบาลดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี  34000 045-308053-4 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

677 โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร อ.พิบูลมงัสาหาร  จ.อุบลราชธานี  34110 045-204590-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

678 โรงพยาบาลโพธิไทร์  อ.โพธิไทร  จ์ .อุบลราชธานี  34340 045-496000 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

679 โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  34350 045-366149   ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

680 โรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  34130 045-481777 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

681 โรงพยาบาลมวงสามสิบ่  อ.มวงสามสิบ จ่ .อุบลราชธานี  34140 045-489064 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

682 โรงพยาบาลบุณฑริก อ.บุณฑริก  จ.อุบลราชธานี  34230 045-201296-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

683 โรงพยาบาลหว้ยคต อ.หว้ยคต  จ.อุทยัธานี  61170 056-518005-9 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

684 โรงพยาบาลหนองฉาง อ.หนองฉาง  จ.อุทยัธานี  61110 056-531141 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

685 โรงพยาบาลสวางอารมณ์่  อ.สวางอารมณ์  จ่ .อุทยัธานี  61150 056-599000 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

686 โรงพยาบาลทพัทนั อ.ทพัทนั  จ.อุทยัธานี  61120 056-540025 ผูป้่วยนอก ขนัเตรีย้ มการและถอนพิษยา 

687 โรงพยาบาลหนองขาหยาง่  อ.หนองขาหยาง  จ่ .อุทยัธานี  61130 056-597086 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

688 โรงพยาบาลบา้นไร่ อ.บา้นไร  จ่ .อุทยัธานี  61140 056-539000 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

689 โรงพยาบาลลานสกั อ.ลานสกั  จ.อุทยัธานี  61160 056-537130-3 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

690 โรงพยาบาลสร้างคอม อ.สร้างคอม  จ.อุดรธานี  41260 042-276231 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  
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691 โรงพยาบาลนาํโสม้  อ.นาํโสม  จ้ .อุดรธานี  41210 042-289164 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

692 โรงพยาบาลเพญ็ อ.เพญ็  จ.อุดรธานี  41150 042-279106 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

693 โรงพยาบาลหว้ยเกงิ้  อ.กมุภวาปี จ.อุดรธานี  41110 042-399082 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

694 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

บา้นดุง 

อ.บา้นดุง  จ.อุดรธานี  41190 042-273700-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

695 โรงพยาบาลกมุภวาปี อ.กมุภวาปี  จ.อุดรธานี  41110 042-331236-7 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

696 โรงพยาบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี  41240 042-392378 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียม้ การและถอนพิษยา 

697 โรงพยาบาลนายงู อ.นายงู  จ.อุดรธานี  41380 042-257108-10 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

698 โรงพยาบาลพิบูลยร์ักษ ์ อ.พิบูลยร์ักษ ์ จ.อุดรธานี  41130 042-258111-114 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

699 โรงพยาบาลหนองววัซอ อ.หนองววัซอ  จ.อุดรธานี  41220 042-285013 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

700 โรงพยาบาลวงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ  จ.อุดรธานี  41280 042-387740 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

701 โรงพยาบาลหนองแสง อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี  41340 042-397111-115 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

702 โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี  41230 042-382334-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

703 โรงพยาบาลบา้นผอื อ.บา้นผอื  จ.อุดรธานี  41160 042-281026-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

704 โรงพยาบาลไชยวาน อ.ไชยวาน  จ.อุดรธานี  41290 042-265331 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

705 โรงพยาบาลทุงฝน่  อ.ทุงฝน จ่ .อุดรธานี  41310 042-269051 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

706 โรงพยาบาลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   41130   042-261135-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

707 โรงพยาบาลกดุจบั อ.กดุจบั  จ.อุดรธานี   41250 042-291320-3 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน ้  

708 โรงพยาบาลพิชยั อ.พิชยั  จ.อุตรดิตถ ์ 53120 055-421145 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

709 โรงพยาบาลนาํปาด้  อ.นาํปาด  จ้ .อุตรดิตถ ์ 53110 055-481061 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

710 โรงพยาบาลฟากทา่ อ.ฟากทา  จ่ .อุตรดิตถ ์ 53160 055-489339-40 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

711 โรงพยาบาลทาปลา่  อ.ทาปลา  จ่ .อุตรดิตถ ์ 53150 055-499519-20 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

712 โรงพยาบาลลบัแล อ.ลบัแล  จ.อุตรดิตถ ์ 53130 055-431345 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

713 โรงพยาบาลทองแสนขนั อ.ทองแสนขนั  จ.อุตรดิตถ ์ 53230   055-418040 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

714 โรงพยาบาลตรอน อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ ์ 53140 055-491337 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

715 โรงพยาบาลบา้นโคก อ.บา้นโคก  จ.อุตรดิตถ ์ 53180 055-486063 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

716 โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม  จ.อาํนาจเจริญ  37290 045-461226 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

717 โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน  จ.อาํนาจเจริญ  37210 045-466095 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

718 โรงพยาบาลหวัตะพาน อ.หวัตะพาน  จ.อาํนาจเจริญ  37240 045-469123 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและถอนพิษยา้  

719 โรงพยาบาลพนา อ.พนา  จ.อาํนาจเจริญ  37180 045-463114-5 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

720 โรงพยาบาลลืออาํนาจ อ.ลืออาํนาจ  จ.อาํนาจเจริญ  37000 045-272325-6 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

721 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา  จ.อาํนาจเจริญ  37110 045-465231-2 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

 
 
  
 
 
 
 
 



รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ภาครัฐ 

โรงพยาบาลทัว่ไป ( รพท. )  จํานวน  67  แห่ง 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

1 โรงพยาบาลกระบี่ 325  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 075-611226 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการและ้ ถอนพิษยา 

2 โรงพยาบาลมะการักษ ์ 47/12  ม.4  ต.ทามะกา่   อ.ทามะกา่  

จ.กาญจนบุรี 71120 

034-542031,  034-542035,  

034-541859-60 

ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

3 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ถ.แสงชูโต  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 71000 034-511233, 034-622999   ผูป้่วยนอก ขนัเตรีย้ มการและถอนพิษยา 

4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-811020, 043-811520 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

5 โรงพยาบาลกาแพงเพชรํ  ถ.ราชดาํเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง    

จ.กาแพงเพชรํ  62000 

055-714223-5 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

6 โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา 174  ถ.มรุพงษ ์ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-814375-8   ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

7 โรงพยาบาลชยันาท 199  ม.5  ต.บา้นกลว้ย  อ.เมือง  จ.ชยันาท 

17000 

056-411055, 056-412355  

ตอ ่ 199 

ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

8 โรงพยาบาลชยัภูมิ ถ.บรรณาการ  อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ 36000 044-811005-8  ตอ ่ 200 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

9 โรงพยาบาลชุมพร อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 077-503672-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

10 โรงพยาบาลนครพิงค ์ อ.แมริม  จ่ .เชียงใหม่ 50180 053-890755-64 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

11 โรงพยาบาลตราด 108  ถ.สุขมุวิท  ต.วงักระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด 

23000 

039-531784-7, 039-511040-1, 

039-531765-6 

ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

12 โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ 

ตากสินมหาราช 

295  ถ.พหลโยธิน  ต.ระแหง  อ.เมือง  จ.ตาก 

63000 

055-511024 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

13 โรงพยาบาลแมสอด่  อ.แมสอด  จ่ .ตาก 63110 055-531229 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

14 โรงพยาบาลนครนายก ต.นครนายก  อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-312440-1 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

15 โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 042-511422, 042-511424 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

16 โรงพยาบาลพระนงัเกลา้่  206  นนทบุรี 1  ต.บางกระสอ  อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

02-5270246 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมก้ ารและถอนพิษยา 

17 โรงพยาบาลนราธิวาส 

ราชนครินทร์  

80  ถ.ระแงะมรรคา  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

96000 

073-511379  ตอ ่ 8131 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

18 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 073-615161-3 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

19 โรงพยาบาลนาน่  1  ถ.วรวิชยั  อ.เมือง  จ.นาน่  55000 054-710138  ตอ ่ 3133 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

20 โรงพยาบาลปทุมธานี 7  ต.บางปรอก  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 02-5815733  ตอ ่ 236 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

21 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ ์ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 032-601060-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

22 โรงพยาบาลปัตตานี 2  ถ.หนองจิก  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 073-312563 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

23 โรงพยาบาลเสนา 51  ม.1  ต.เจา้เจด็  อ.เสนา   

จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 

035-217118-120 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

24 โรงพยาบาลเชียงคาํ 244  ม.4  ถ.สิทธิประชาราษฎร์  ต.หยวน ่  

อ.เชียงคาํ  จ.พะเยา  56110 

054-451300, 054-451301 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

25 โรงพยาบาลพะเยา 269  ม.11  ต.ต๋อม  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 054-410501-11 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

26 โรงพยาบาลตะกวป่าั่  อ.ตะกวป่า  จั่ .พงังา 82110 076-421770, 076-422533 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

27 โรงพยาบาลพงังา อ.เมือง  จ.พงังา 82000 076-412048  ตอ ่ 5003 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

28 โรงพยาบาลพทัลุง อ.เมือง จ.พทัลุง 93000 074-613008 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

29 โรงพยาบาลพิจิตร อ.เมือง  จ.พิจิตร 66000 056-611355, 056-611230 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

30 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ 53  ถ.รถไฟ  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 76000 

032-425505  ตอ  ่ 225 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

 



 3 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

31 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 203  ถ.สามคัคีชยั  ต.ในเมือง  อ.เมือง 

จ.เพชรบูรณ์ 67000 

056-711026 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

32 โรงพยาบาลแพร่ 144  ถ.ชอแฮ่   อ.เมือง  จ.แพร ่ 54000 054-511103, 054-511582 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

33 โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ อ.เมือง  จ.ภูเกต็  83000 076-217293-8 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

34 โรงพยาบาลมหาสารคาม ถ.ผดุงวิถี  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000 043-711029 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

35 โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 042-611285  ตอ ่ 151 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

36 โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์ 101  ถ.สิงหนาทบาํรุง  ต.จองคาํ  อ.เมือง 

จ.แมฮองสอน่ ่  58000 

053-611378, 053-611398 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

37 โรงพยาบาลยโสธร อ.เมือง  จ.ยโสธร 35000 045-722486-7 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

38 โรงพยาบาลเบตง 106  ถ.รัตนกจ  อิ .เบตง  จ.ยะลา 95110 073-231025  ตอ ่ 149 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

39 โรงพยาบาลร้อยเอด็ 286  สุริยเดชบาํรุง  ต.ในเมือง  อ.เมือง   

จ.ร้อยเอด็ 45000 

043-518200-5  ตอ ่ 136 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

40 โรงพยาบาลระนอง 11  ถ.กาลงัทรัพย ์ ตํ .เขานิเวศน์  อ.เมือง 

จ.ระนอง 85000 

077-812630-3 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

41 โรงพยาบาลบา้นโป่ง 12  ถ.แสงชูโต  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 70110 032-344096-100 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

42 โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก อ.ดาํเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130 032-241102-3 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

43 โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 70120 032-355300-15 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

44 โรงพยาบาลบา้นหมี่ อ.บา้นหมี่  จ.ลพบุรี 15110 036-471070, 036-471129 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

45 โรงพยาบาลลพบุรี อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000 036-621537-46  ตอ ่ 3451 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

46 โรงพยาบาลลาํพนู 177   ม.11  ถ.จามเทวี  ต.ตนัธง  อ.เมือง  

จ.ลาํพนู  51000 

053-510020-22 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

 



 4 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

47 โรงพยาบาลเลย อ.เมือง  จ.เลย 42000 042-811679  ตอ ่ 273 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

48 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 0859  ถ.กสิกรรม  ต.เมืองใต ้ อ.เมือง   

จ.ศรีสะเกษ 33000 

045-611503  ตอ ่ 157 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนัตอน้  

49 โรงพยาบาลสกลนคร 1041  ถ.เจริญเมือง  ม.10  ต.ธาตุเชิงชุม 

อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000 

042-711615 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

50 โรงพยาบาลสงขลา 666  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 074-332144 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนัตอน้  

51 โรงพยาบาลสตูล 55/1  ถ.หตัถกรรมศึกษา  ต.พิมาน  อ.เมือง 

จ.สตูล 91000 

074-732460-4 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

52 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 71  ถ.จกักะพาก  ต.ปากนาํ  อ้ .เมือง   

จ.สมุทรปราการ 10270 

02-3890289 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

53 โรงพยาบาลสมเดจ็ 

พระพทุธเลิศหลา้ 

708  ต.แมกลอง  อ่ .เมือง  จ.สมุทรสงคราม 

75000 

034-723044-9  ต่อ 2903 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

54 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500  ถ.เอกมยั  ต.มหาชยั  อ.เมือง   

จ.สมุทรสาคร 74000 

034-427099  ตอ  ่ 380  ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

55 โรงพยาบาลสมเดจ็ 

พระยพุราชสระแกว้ 

725  ถ.สุวรรณศร  ม.2  ต.สระแกว  อ้ .เมือง 

จ.สระแกว้ 27000 

037-243018-20 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

56 โรงพยาบาลพระพทุธบาท 86  ม.8  ต.พระพทุธบาท  อ.พระพทุธบาท 

จ.สระบุรี 18120 

036-266166, 036-323291 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

57 โรงพยาบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 16110 036-581993-7 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

58 โรงพยาบาลสิงห์บุรี 917/3  ถ.ขนุสรรดี  ต.บางพทุรา  อ.เมือง 

จ.สิงห์บุรี 16000 

036-511060 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

 



 5 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

59 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั 1  ม.8  ต.คลองตาล  อ.ศรีสาํโรง  จ.สุโขทยั 

64120 

055-681653-4  ตอ ่ 238 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

60 โรงพยาบาลสุโขทยั อ.เมือง  จ.สุโขทยั 64000 055-611782 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

61 โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช

องคท์ี่ 17 

165  ต.สองพี่นอ้ง  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สุพรรณบุรี 

72110 

035-531077 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

62 โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 84140 077-421232, 077-421399 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

63 โรงพยาบาลหนองคาย 1158  ถ.มีชยั  อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000 042-461088-97   ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัต้ อน 

64 โรงพยาบาลหนองบวัลาํภู อ.เมือง  จ.หนองบวัลาํภู  39000 042-312384 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

55 โรงพยาบาลอางทอง่  อ.เมือง  จ.อางทอง่  14000 035-620834-7 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

66 โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ 37000 045-511941-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

67 โรงพยาบาลอุทยัธานี อ.เมือง  จ.อุทยัธานี 61000 056-511081,  056-512406 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ภาครัฐ 

โรงพยาบาลศนย์  ู (รพศ. )  จํานวน  25  แห่ง    

 

ลาํดับ

ที ่
ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

1 โรงพยาบาลขอนแกน่ ถ.ศรีจนัทร์  อ.เมือง  จ.ขอนแกน่  40000 043-236974 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

2 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ อ.เมือง  จ.จนัทบุรี 22000 039-324975   ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

3 โรงพยาบาลชลบุรี 69  ม.2  ต.บา้นสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000 038-274200-7   ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

4 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-711300 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

5 โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง  จ.ตรัง 92000 075-218018, 075-212243   ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

6 โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-254150-4 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 044-254990-9  ตอ ่ 633 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

8 โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-340250 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

9 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์ 43  ต.ปากนาํโพ  อ้ .เมือง จ.นครสวรรค ์60000 056-228688   ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

10 โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ถ.หนา้สถานีรถไฟ  อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 044-615002   ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนัตอน้  

11 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 037-214942, 037-214943 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

12 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 46  ม.4  ถ.อูทอง  ต่ .ประตูชยั   

อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา

13000 

035-241027 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

13 โรงพยาบาลพทุธชินราช 90  ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 

65000 

055-219844 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 



 2 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

14 โรงพยาบาลยะลา 152  ถ.สิโรรส  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 073-244711-8   ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

15 โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-617451-6   ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

16 โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-337011,  ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

17 โรงพยาบาลลาํปาง อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000 054-223623-27 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

18 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182  ถ.รัถการ  อ.หาดใหญ  จ่ .สงขลา 90000 074-230800-4   ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

19 โรงพยาบาลสระบุรี อ.เมืองจ.สระบุรี 18000 036-316555-6 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

20 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-502784-8 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

21 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-272231 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

22 โรงพยาบาลสุรินทร์ 68  ถ.หลกัเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 32000 045-511006 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

23 โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-348888 ผูป้่วยนอก ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

24 โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์53000 055-411064 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

25 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 045-255848 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ภาคเอกชน  จํานวน 113 แห่ง 

 

ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

1 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซ.ศูนยว์จิยั 7  ถ.เพชรบุรี หว้ยขวาง 

กทม. 10310 

02-3180066 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

2 โรงพยาบาลกรุณาพิทกัษ ์ 360 ซ.อมร ถ.นางลินจี่  ทุงมหาเมฆ  ้ ่  

ยานนาวา  กทม. 10120 

02-2866739-9 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

3 โรงพยาบาลกลว้ยนาํไท้  80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 

พระโขนง  กทม. 10260 

02-3812006-20 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

4 โรงพยาบาลเจา้พระยา 113/44 ถ.บรมราชชนนี  อรุณอมัรินทร์  

บางกอกนอ้ย  กทม. 10700 

02-8847000 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

5 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3850 ถ.พระราม 4 คลองเตย พระโขนง  

กทม. 10260 

02-2402727 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

6 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 606 ถ.เยาวราช สมัพนัธวงศ ์กทม. 10100 02-2330955 

02-2372192 

ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

7 โรงพยาบาลบางขนุเทียน 124/70-75 ถ.ดาวคะนอง บางคอ้  

บางขนุเทียน  กทม. 10150 

02-4772290-93 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

8 โรงพยาบาลพระราม 2 

 

78/1 ม.6 ถ.พระราม 2 แสมดาํ  

บางขนุเทียน กทม. 10150 

02-4514920-30 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

9 โรงพยาบาลมนารมย ์ 9 ซ.สุขมุวิท 70/3 ถ.สุขมุวิท เขตบางนา 

  กทม.  10260 

02-725-9595 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4  ขนั้ ตอน 

 
 
 



 2 
 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

10 โรงพยาบาลพระราม 9 99 ถ.พระรามเกา หว้ยขวางกทม ้ 10310 02-2488020 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

11 โรงพยาบาลยนัฮี 454 ถ.จรัญสนิทวงศ ์บางพลดั  

กทม. 10700 

02-8791315 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

12 โรงพยาบาลรามคาํแหง 2138 ถ.รามคาํแหง  หวัหมาก บางกะปิ  

กทม. 10240 

02-3740200-16 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

13 โรงพยาบาลเวชธานี 1 ซ.ลาดพร้าว 111 ถ.ลาดพร้าว คลองจนั่

บางกะปิ กทม. 10240 

02-7340000 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

14 โรงพยาบาลศรีสยาม 44/505 ถ.นวมินทร์ ม.10 คลองกมุ บึงกมุ ่ ่

กทม. 10240 

02-9448015-30 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

15 โรงพยาบาลศิครินทร์ 4/29 ถ.ศรีนครินทร์ ม.10 บางนา  

พระโขนง กทม. 10260 

02-3834391-9 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

16 โรงพยาบาลสมิติเวช 133 ซ.สุขมุวิท 49 ถ.สุขมุวิท  

คลองตนัเหนือ วฒันา กทม. 10110 

02-3920011 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

17 โรงพยาบาลสุขมุวิท 1411 ถ.สุขมุวิท พระโขนง คลองเตย 

กทม. 10110 

02-3910011 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

18 โรงพยาบาลปิยะเวท 998 ถ.ริมคลองสามเสน บางกะปิ  

หว้ยขวาง กทม. 10310 

02-6414499 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

19 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  301 ถนนสุขมุวิท ม.6 ต.นาเกลือ                 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

038-427777 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนั้ ตอน 

20 โรงพยาบาลสนามจนัทร์ 1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจนัทร์                

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

034-219600-20 ผูป้่วยนอก/ใน  ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

21 โรงพยาบาลจุฬาเวช 152/13-14 ม.4 ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์    

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

02-3945892 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนั้ ตอน 

22 โรงพยาบาลเปาโลเมโม

เรียลวชิรปราการ 

 

123 ถ.ศรีนครินทร์ ม.8 ต.บางเมือง อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ  10270 

02-3892555 ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4 ขนั้ ตอน 

23 โรงพยาบาลปิยะมินทร์ 35/2-3 ถ.บางนา-ตราด กม.6 ม.12 ต.บางเสา 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

24 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 17 ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง  

จ.เชียงราย 57000 

053711366 

053-715830-4 

ผูป้่วยนอก/ใน  ครบ 4  ขนัตอน้  

25 โรงพยาบาลเชียงใหมราม่  8 ถ.บุญเรืองฤทธิ  ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50000 

053-224861 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

26 โรงพยาบาลเชียงใหมราม ่ 2 99 ม.5 ต.ฟ้าฮาม ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-852590-99 ผูป้่วยนอก/ใน ครบ 4 ขนั้ ตอน 

27 โรงพยาบาลรวมแพทย ์ 21 ถ.นนัทราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

50000 

053-270144-50 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา  

28 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ 2/1 ถ.หงษห์ยกอุทิศ  ต.ตลาดใหญ ่ จ.ภูเกต็ 

83000 

 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

29 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 57  ถ.ทวีราษฎร์ภกัดี  ม.3  ต.บอผดุ                  ่

อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  84320 

077-429533 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

30 โรงพยาบาลมิชชนัภูเกต่ ็  4/1 ถ.เทพกษตัรี ม.3 ภูเกต็ 83000 076-21249 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

31 โรงพยาบาลบา้นดอนอินเตอร์ 123/1 ถ.ทวีราษฎร์ภกัดี ม.1 ต.บอผดุ ่            

อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 84140 

077-245236 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

32 ธนินทรเวชคลินิก 22/5-6 หมูบา้นธนินทร  ถ่ .วภิาวดีรังสิต 

แขวงสีกน  เขตั ดอนเมือง กทม. 10210 

02-9980019 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

33 นครไทยคลินิกการแพทย ์ 507/263 ถ.สาธุประดิษฐ ์ แขวงชองนนทรี่

เขตยานนาวา  กทม. 10120 

02-2118771 ผูป้่วยนอก/ใน   ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

34 คลินิกบริษทัสถานพยาบาล

บา้นสนัติสุข จาํกดั 

95/46 ม.5 อนุสาวรีย ์บางเขน กทม. 10220 02-9715775 

02-9715146 

ผูป้่วยนอก  ครบ 4 ขนั้ ตอน 

35 คลินิกบางขนุเทียน 2 คลินิกเวช

กรรม 

125/41-44 ถ.เอกชยั บางบอน                

บางขนุเทียน กทม. 10150 

 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

36 คลินิกแพทยป์ริญญา 1032/7 ประดู ่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ ์            

บางโพงพาง  ยานนาวา กทม. 10120 

02-2951335 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

37 คลินิกแพทยพ์จิิตร 54/18 ถ.สุขมุวิท 77 ซ.ออนนุช ่ 46/4     

สวนหลวง กทม. 10250 

02-3224071 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

38 คลินิกแพทยส์ุขมุวิท 4/2   ซ.อารี (สุขมุวิท 26) ถ.สุขมุวิท 

แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กทม. 10260 

02-2586789 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

39 คลินิกมณฑลโพลีคลินิก 49/121 ม.6 บางบอน กทม. 10150 02-8980068 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

40 คลิกนิกรวมแพทย ์7 62/10 อาคารพาณิชยท์ี่ 7                          

ถ.ประชาสงเคราะห์  กทม. 

02-6440794 ผูป้่วยนอก/ใน   ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

41 คลินิกรัตนสินโพลิคลินิก 109/24 ถ.พระราม 2 แสมดาํ  บางขนุเทียน 

กทม. 10150 

02-8958900 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

42 คลินิกลาดพร้าว 54 50/231 ปากซอยลาดพร้าว 54/1  

วงัทองหลาง บางกะปิ กทม. 10240 

02-9337391 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมก้ ารและถอนพิษยา 

43 คลินิกสาํนกังานแพทย ์ 60/5 บางขนุนนท ์ บางกอกนอ้ย   

กทม. 10700 

02-4242009 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

44 คลินิกเสาวรสคลินิก 45/12 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท  

กทม. 10400 

02-2796687 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

45 คลินิกอรุณคลินิกเวชกรรม 353 ถ.ดาํรงรักษ ์มหานาค                     

ป้อมปราบศตัรูพาย  กทม่ . 10100 

02-2813524 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

46 คลินิก ลอ็ค 6 การแพทย ์ 100/546 ถ.ดาํรงลทัธิพิพฒัน์ คลองเตย  

กทม. 10110 

02-6714050 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

47 คลินิกพฒันา 25 การแพทยเ์วช

กรรม 

1331/70 อ.พฒันาการไลทค์อมเพลก็ซ์  อ.6  

ชนั ้ 1 ถ.พฒันาการ ซ. 25 สวนหลวง  

กทม. 10250 

 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

48 คลินิกสินีพรเวชกรรม 1 22/4 ถ.ราชปรารภ แขวงมกักะสนั  

เขตพญาไท กทม. 10400 

02-3213423 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอ้ น 

49 คลินิกหมอไพฑูรย ์ 66/35 ซ.ติวานนนท ์3  ถ.ติวานนท ์ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 

02-9688381 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

50 คลินิกแพทยว์ิเชียร 78/120 ซ.ศรีพรสวรรค ์ถ. ประชาราษฎร์    

ต.สวนใหญ ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

02-9674391 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเต้ รียมการและถอนพิษยา 

51 รังสิตเวชกรรมคลินิก 102 , 104 ซ.รังสิต – ปทุมธานี 1 ม.2                  

ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี  12130 
02-5310765 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

52 คลินิกพิศาลบุตร 56/50-51 ซ.ตลาดพรพฒัน์ ม.2                      

ต.ประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 

10230 

02-9591318 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

53 คลินิกวาสนา-ฐิติการแพทย ์ 30 ถ.ทรัพยค์ีรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-314867 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

54 พนูทรัพยค์ลีนิก 84/2-3 ซ.เศรษฐสมัพนัธ์ ต.หนองแค           

อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 

036-371582 ผูป้่วยนอก  ขนั้ เตรียมการและถอนพิษยา 

55 สองพี่นอ้งโพลีคลินิก 209/15  ถ.บางลี่-หนองวลัยเ์ปรียง   

ต.สองพี่นอ้ง  อ.สองพี่นอ้ง   จ. สุพรรณบุรี  

72110 

035-540471 ผูป้่วยนอก ขนั้ เตรียมการและถอนพิษยา 

56 คลินิกโคกกรวดการแพทย ์ 215/12 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000   

044-395009 ผูป้่วยนอก  ขนั้ เตรียมการและถอนพิษยา 

57 คลินิกหมอวิโรจน์ 345/14 ถ.โพธิศรี ์ ต.หมากแขง้                      

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี  41000 

 ผูป้่วยนอก  ขนั้ เตรียมการและถอนพิษยา 

58 ธีรศกัดิ์คลินิก 901 ม.14 ถ.มีชยั ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.หนองคาย 43000 

 ผูป้่วยนอก  ขนั้ เตรียมการและถอนพิษยา 

59 คลินิกงามวงศค์ลินิก 195/8 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ม.5 ต.หนองหาร    

อ.สนัทราย จ.เชียงใหม  ่ 50290 

053-498372 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

60 คลินิกเจริญราษฎร์คลินิก 322/3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกตุ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50000 

 ผูป้่วยนอก    ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

61 คลินิกนายแพทยจ์าํลอง 66/2 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50200 

053-213533 ผูป้่วยนอก   ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

62 คลิกนิกพิงคพ์ยอมโพลีคลินิก 3 ซ.6 ถ.สนามบินเกา ่ ต.สุเทพ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50000 

 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

63 คลินิกเวชกรรมหมอกิติ 2/3 ถ.ราชวงศ ์ ต.ชา้งมอย ่ อ.เมือง             

จ.เชียงใหม่ 50300 

053-234787 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

64 คลินิกหมอโตคลินิก 406/42-46 ถ.โชตนา ม.4  ต.เวียง  อ.ฝาง  

จ.เชียงใหม่ 50110 

053-451624 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

65 คลินิกหว้ยแกวโพลิคลินิก้  113 หนา้โรงภาพยนตร์ฟ้าธานี ต.หว้ยแกว ้   

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000 

053-223060 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

66 ภานุการแพทยค์ลินิกเวชกรรม

เฉพาะทาง 

3/1 ถ.ทาแพ ต่ .ชา้งคลาน อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50000 

 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

67 วีแคร์คลินิกเวชกรรม 120/6  ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด  ต.แมเหียะ       ่

อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ่ 50000 

053-432742,  081-

8854191 

ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

68 คลินิกหมอสมชยั 302 ถ.เพชรเกษม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075-235077 ผูป้่วยนอก  ครบ 4  ขนั้ ตอน 

69 จงพรคลินิก 1965/12 ถ.วดัคิด ทาวงั ่  

จ.นครศรีธรรมราช   

075-312226 ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

70 ทปัปณองคร์วมคลินิก          

เวชกรรมเฉพาะทาง 

369/125  ถ.เยาวราช  ต.ตลาดใหญ  อ่ .เมือง   

จ.ภูเกต็   83000 

076-523055 ผูป้่วยนอก ครบ 4 ขนัตอน้  

71 คลินิกนายเพทยป์รัชญา 20 ถ.ชีอุทิศ อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 90110  ผูป้่วยนอก  ขนัเตรียมการ้ และถอนพิษยา 

72 แมนาํคลินิกเวชกรรม่ ้  12/50-51  ถ.ทวีราษฎร์ภกัดี ม.1  ต.แมนาํ      ่ ้

อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  84330 

077-425640 ผูป้่วยนอก  ครบ 4 ขนัตอน้  
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

73 บา้นสวสัดิภาพเดก็และเยาวชน 40/4 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 ม.3 บางระมาด 

ตลิงชนั กทม่ . 10170 

081-4542942 ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

74 ศูนยพ์ฒันาชีวตินาคปรก 342 ถ.เทิดไท ปากคลอง ภาษีเจริญ  

กทม. 10160 

02-4672380 ผูป้่วยนอก/ใน   ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

75 บา้นตะวนัใหม่ 39/1-11 ซ.เศรษฐกจ ิ ต.คลองสวน            

อ.บางบอ ่ จ.สมุทรปราการ 10560 

02-7041250 

กด 0 

ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

76 สถานพกัฟืนถาํกระบอก้ ้  สาํนกัสงฆถ์าํกร้ ะบอก ต.ขนุโขลน              

อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี  18120 

036-266067 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

77 โครงการนิวตัน์สูชีวิตใหม่ ่

(หญิง) 

39 ม.6 ต.บา้นเกา ่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

71000 

081-4455341 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

78 ศูนยเ์กดใหมิ ่ (ฉะเชิงเทรา) 33 ถนนมิสวงัอุทิศ  อ.บางคลา้ 

จ.ฉะเชิงเทรา 24110 

038-541693 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

79 บา้นสนัติสุข 77 บา้นเนินลี่ ม.2 (ตูป้.ณ.18 อ.บา้นบึง)       

ต.หา้งสูง อ.หนองใหญ ชลบุรี่  20190 

038-219061 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

80 ศูนยฟ์ืนฟชูีวิตผูต้ิดยา้ เสพติด

คอมมูนิตา้อินคอนโทร 

56 ม.5 ต.ลาํไทร อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

12150 

02-5631006-8 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

81 บา้นรักษใ์จ 43/1 ถ.รังสิต-นครนายก ม.6 ต.นพรัตน์    

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 

09-6119914 

09-7726995 

ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

82 ศูนยพ์ระเทพสุวรรณมุนีบา้น

หว้ยกวางโจน 

ม.4 ต.ยางนาํกลดัใต้้  อ.หนองหญา้ปลอ้ง 

จ.เพชรบุรี 76160 

032-419497 ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

83 ศูนยเ์กดใหมิ ่ (ชาย) 96 ม.4  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70000 032-261040 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

84 บา้นเพียรพิทกัษ ์ 120  ม.2  ต.บา้นคา  กง อิ่ .บา้นคา              

จ.ราชบุรี  70180 

032-711186 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

85 บา้นรมเยน็่  172 ม.14 ซ.สุขาภิบาล18 ถ.วารีราชเดช 

ต.กดุชุม อ.กดุชุม จ.ยโสธร 35140 

045-789299 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

86 ศูนยฟ์ืนฟสูมรรถภาพ้  

บา้นชีวิตใหม่ 

217 ม.2 ต.โนนสมบรูณ์ อ.บา้นแฮด 

จ.ขอนแกน่   40110 

043-267243 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

87 ศูนยแ์สงเทียนสองทาง่          

วดัไพศาลพฒันา 

ม.1 ต.ไพศาล อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย ์  

31140 

 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

88 ศูนยฟ์ืนฟชูีวิตผูต้ิดยาเสพติด้

คอมมูนิตา้อินคอนโทร 

ม.โคกสะอาด ต.ทาแร ่ ่ อ.เมือง จ.สกลนคร 

47000 

 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

89 ศูนยฟ์ืนฟชูีวิตผู ้้ ติดยาเสพติด

คอมมูนิตา้อินคอนโทร 

736 ม.2 ต.แมปะ ่ อ.แมสอด ่ จ.ตาก 63110 081-9371345 ผูป้่วยนอก/ใน ขนัฟืนฟแูละ้ ้ ติดตาม 

90 โครงการนิวตัน์สูชีวิตใหม ่ ่

(ชาย) 

93 ม.5 ต.ทุงคาวดั ่ อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 081-6761543 ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

91 ศูนยฟ์ืนฟสูมรรถภาพ้            

บา้นชีวิตใหม่ 

ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 073-536014 ผูป้่วยนอก  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

92 ศูนยฟ์ืนฟสูมร้ รถภาพผูต้ิดตาม

และสารเสพติดดารุลอีมาน 

บา้นบูเกะคละ ม.6 บุดี จ.ยะลา   ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

93 
ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิต        

วดัเทพมงคล 

60/12 ถ.ชยางกรู ม.12 ต.ปุ่ง  อ.เมือง 

จ.อาํนาจเจริญ  37000 

045-451015 ผูป้่วยนอก/ใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

94 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู    ้  1728  ถ.ริมทางรถไฟเกาสายปากนาํ ่ ้  089-8870069 ผูป้่วยใน  ขนั้ ฟืนฟแูละติดตาม้  
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วดัสะพาน แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กทม. 10260 

 
ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

95 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู     ้  

วดัภาวนาภิรตาราม  

187  ถ.บางกอกนอ้ย-ตลิงชนั  ่    

แขวงบางขนุนนท ์ เขตบางกอกนอ้ย      

กทม.  10700 

02-4240402 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

96 สาํนกัแมชีปฏิบตัิธรรมเขาพระ่  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120 035-482462 ผูป้่วยใน  ขนัฟื้ ้ นฟ ูและติดตาม 

97 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัเขาเพิมศรีสวาง่ ่  

ต.เขาเพิม  อ่ .บา้นนา  จ.นครนายก  26110 081-9426352 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

98 
ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู   ้  

วดับา้นใหมสิริวฒันาราม่  

61 ม.9  ต.บา้นเชี่ยน  อ.หนัคา  จ.ชยันาท      

17130 

086-1330638 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

99 
ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู   ้  

วดัวงัผาแดง 

138  ม.5  ต.นาสวน  อ.ศรีสวสัดิ  ์  

จ.กาญจนบุรี  71250 

081-9954931 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้  

100 
ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู   ้  

วดัทาพรุาษฎร์บาํรุง่  

28  ม.10  ต.ดานมะขามเ่ ตีย                          ้

อ.ดานมะขามเตีย  จ่ ้ .กาญจนบุรี  71260 

081-2933222 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

101 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัอินทาราม 

ม.1  ต.กาญจนบุรี-อูทอง  ต่ .หนองนาขาว     

อ.ทามวง  จ่ ่ .กาญจนบุรี  71110 

034-659767 ผูป้่วยใน ขนัฟื้ ้ นฟแูละติดตาม 

102 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัตาไกพลวง้  

ต.หนองกง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย ์ 31110 087-9579659 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

103 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดันิมิตประชาราม 

ม.5  ต.หนองสรวง  อ.ขามทะเลสอ               

จ.นครราชสีมา  30280 

089-5833024 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

104 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัอรามมงคล่  

ม.9  ต.ยางตลาด  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  

46120 

043-891179,   081-9545869 ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 
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ลาํดับที ่ ชื่อ ทีต่ั้ง โทรศัพท์ การบําบัดใน พ.ร.บ. 

105 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัพทุธคามนิคม 

ม.5  ต.ภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 086-2211376 

 

ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

106 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัป่านาคาํ 

240  ม.6  ต.จุมจงั  อ.กฉุินารายณ์             

จ.กาฬสินธุ์  46110 

081-9540880 ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

107 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัอโศการาม 

96  ถ.หนองผา้ออ้ม-กฉุินารายณ์ ม.10           

ต.ยอดแกง  อ.นามน  จ.กาฬสินธุ์  46230 

089-5711992 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

108 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

วดัป่าดงใหญวงัออ้่  

ต.หวัดอน  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี       

34150 

087-8688868 ผูป้่วยใน  ขนัฟืนฟู้ ้ และติดตาม 

109 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู     ้  

วดัสวนรมบารมี่  

ต.วงฆอ้ง  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  

65180 

084-8226832 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

110 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู     ้  

วดัป่าดาราภิรมย ์

514  ม.1  ถ.นาํตกสายเกา  ต้ ่ .ริมใต ้          

อ.แมริม  จ่ .เชียงใหม  ่ 50180 

053-862893 ผูป้่วยใน ขนัฟืนฟแูละติดตาม้ ้  

111 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู          ้

วดัเขาแกว้ 

22  ม.1  ต.ทุงกง  อ่ .กาญจนดิษฐ ์                  

จ.สุราษฎร์ธานี  84290 

081-7974847 ผูป้่วยใน ขนั้ ฟืนฟแูละติดตาม้  

112 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟ ู      ้

สาํนกัสงฆน์ิคามธรรมาวาส 

1  ม.7  ต.มะขามเตีย  อ้ .เมือง                     

จ.สุราษฎร์ธานี   84000 

084-6282426 ผูป้่วยใน ขนั้ ฟืนฟแูละติดตาม้  

113 ศูนยส์งเคราะห์และฟืนฟู้  

วดัหนองนางเกา่  

ม.4  ต.โคกมวง อ่ .ภาชี   

จ.พระนครศรีอยธุยา 

081-8521520 ผูป้่วยใน ขนั้ ฟืนฟแูละติดตาม้  
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