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หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 
เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ  

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565) 
 

 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ ช่องทางการติดต่อ 
หน่วยให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้เดินทางระหว่าง
ประเทศ (กองโรคติดต่อทั่วไป)  
ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ชั้น 15  
เขตสาทร ถนนสาทรใต้ จังหวัดกรุงเทพพมหานคร  
(ติดสถานี BTS เซนต์หลุยส์)  
รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น 
 

- นัดหมายล่วงหน้าได้ท่ี  
  1. แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมนู International Certificate  
  2. เว็บไซต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph 
* กรณมีีความเร่งด่วนต้องเดินทางภายใน 1 สัปดาห์ และไม่สามารถ 
  นัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม” หรือเว็บไซต์ข้างต้นได้  
  ติดต่ออีเมล์ vaccinepassport.thailand@gmail.com 
- เปิดให้บริการ 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - เสาร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
- เบอร์โทรศัพท์: 096 190 9879, 096 190 9290 (สำหรับคนไทย) และ  
  096 190 9462 (สำหรับชาวต่างชาติ) 
- เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/dcd 
- Facebook page: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม)  
(เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 
รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น 

- เปิดให้บริการ 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
- เบอร์โทรศัพท์: 0 2521 0943 ถึง 5, 0 2521 1668 และ  
  0 2521 0943  
- เว็บไซต์: http://vacn.ddc.moph.go.th 
- Facebook page: คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  
  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค  
เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
(โดยความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง (สปคม)) 

- เปิดให้บริการ 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
- เบอร์โทรศัพท์: 083 990 6951 
- เว็บไซต์: http://vaccinepassportmedpark.ddc.moph.go.th 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- เบอร์โทรศัพท์ 0 2306 9199 
- เว็บไซต์ https://www.tm.mahidol.ac.th/hospital 

โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 8000 
- เว็บไซต์ http://www.klanghospital.go.th 
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รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ ช่องทางการติดต่อ 
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 
รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น 

- นัดหมายล่วงหน้าได้ท่ี “แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมนู International  
  Certificate” 
- เปิดให้บริการ 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
- เบอร์โทรศัพท์:  0 2590 3427, 0 2590 3402, 2590 3605 
  0 2590 3430, 0 2951 1170 ถึง 79 ต่อ 3430 
- เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/bidi 
- Facebook page: สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

1 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว          
ศรีดอนไชย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1  
จังหวัดเชียงใหม่) 
- เปิดให้บริการ 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
- เบอร์โทรศัพท:์ 0 5327 6364 ต่อ 106, 
  0 5320 6484 ต่อ 110 และ 0 5314 0774 
- เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc1/ 
 
 

เชียงใหม่ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5321 1048 ถึง 50 ต่อ 110-111        
  เว็บไซต์: https://www.chiangmaihealth.go.th 
- โรงพยาบาลนครพิงค์  
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5399 9200 
   เว็บไซต์: http://www.nkp-hospital.go.th 
- โรงพยาบาลสันทราย 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5392 1199 
   เว็บไซต์: https://www.sansaihospital.com 
- โรงพยาบาลจอมทอง 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5334 1218 ถึง 9 
   เว็บไซต์: http://chomthonghospital.go.th 
- โรงพยาบาลฝาง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5345 1144 ต่อ 303   
  เว็บไซต์: https://www.fanghospital.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

ลำพูน 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
   เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
   (เว้นวันหยุดราชการ) 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5309 3725 ต่อ 122 
   เว็บไซต์: https://www.lamphunhealth.go.th 
- โรงพยาบาลลำพูน  
   เปิดให้บริการ: 09.00-15.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
   (เว้นวันหยุดราชการ) 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5356 9100 
   เว็บไซต์: http://www.lpnh.go.th 
เชียงราย 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   
   เปิดให้บริการ: 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
   (เว้นวันหยุดราชการ) 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5391 0358 และ 0 5391 0300 
   เว็บไซต์: http://cro.moph.go.th 
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5391 0600 
   เว็บไซต์: https://www.crhospital.org 
แพร่ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5451 1147 ต่อ 207 และ 0 5451 1145 
  เว็บไซต์: https://www.pro.moph.go.th 
- โรงพยาบาลแพร่  
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5453 3500 
   เว็บไซต์: http://www.phraehospital.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

ลำปาง 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
  เปิดให้บริการ: 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5422 7526 ถึง 8 
  เว็บไซต์: http://www.lpho.go.th 
- โรงพยาบาลลำปาง  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5423 7400 
  เว็บไซต์: http://www.lph.go.th/lpweb 
แม่ฮ่องสอน 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
   (เว้นวันหยุดราชการ) 
   เบอร์โทรศัพท:์ 0 5361 1281, 0 5361 1324 
   เว็บไซต์: http://mhso.moph.go.th 
- โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5361 1378 
  เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/    
              srisangwanhospital101/ 
พะเยา 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 54 440 9132, 095 698 4350 
  0 5440 9199 
  เว็บไซต์: https://www.pyomoph.go.th 
- โรงพยาบาลพะเยา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5440 9300 
  เว็บไซต์: http://www.phayaohospital.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลเชียงคำ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5440 9000 
  เว็บไซต์: http://www.ckh.moph.go.th/hospital 
น่าน 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5460 0070, 0 5460 0075 
  เว็บไซต์: https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth 
- โรงพยาบาลน่าน 
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5471 9000 และ 0 5477 1620 ถึง 2 ต่อ  
  1100 , 1101 
  เว็บไซต์: https://www.nanhospital.go.th 

2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2  
จังหวัดพิษณุโลก (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 5521 4615 ถึง 7 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc2 
  

พิษณุโลก 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5525 2052 
  เว็บไซต์: http://www.plkhealth.go.th 
- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5527 0300 ต่อ 20311 ถึง 3 
  เว็บไซต์: https://www.budhosp.go.th 
สุโขทัย 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5561 3375, 0 5561 2258 
  เว็บไซต์: https://www.skto.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลสุโขทัย  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5561 1702 ต่อ 1316 ถึง 1367 
  เว็บไซต์: http://www.skth.go.th 
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5568 2030 ต่อ 1316 ถึง 1317  
  เว็บไซต์: https://www.srisangworn.go.th 
อุตรดิตถ์ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5541 1439 
  เว็บไซต์: https://uto.moph.go.th 
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5540 9999 
  เว็บไซต์: http://www.uttaradit-hosp.go.th 
เพชรบูรณ์ 
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. เฉพาะวันศุกร์ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5671 7600 และ 0 5671 7644 
- โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันพุธ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5692 8169 
  เว็บไซต์: https://itcenterwichianhos.wixsite.com 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันอังคาร – พุธ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5671 1010 
  เว็บไซต์: http://www.phetchabunhealth.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

ตาก 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5551 8100 
  เว็บไซต์: http://www.tako.moph.go.th 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 062 310 9309, 0 5551 1024 ต่อ 1087 
  0 5551 1024 ถึง 5 , 0 5551 6332 และ 0 5551 3982 
  เว็บไซต์: https://www.tsm.go.th/contact 
- โรงพยาบาลอุ้มผาง  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5556 1270 
  เว็บไซต์: https://th-th.facebook.com/Umphanghos 
- โรงพยาบาลแม่สอด 
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 062 310 8850, 062 310 7163,  
  0 5553 1224, 0 5553 1229 และ 0 5553 1990 
  เว็บไซต์: https://maesot.moph.go.th 

3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3  
จังหวัดนครสวรรค์ (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 5622 1822 ต่อ 146 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc3 

นครสวรรค์ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5623 2001 ต่อ 140 ถึง 141 
  เว็บไซต์: https://www.nsn.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

กำแพงเพชร 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5570 5186 และ 0 5570 5188 
  เว็บไซต์: https://kpo.go.th/webkpo/ 
ชัยนาท 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5640 5518 
  เว็บไซต์: http://province.moph.go.th/chainat 
พิจิตร 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 5699 0354 
  เว็บไซต์: http://www.ppho.go.th 
อุทัยธานี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 091 841 1239, 0 5651 1565 ต่อ 204  
  0 5651 2160, 0 5651 3767, 0 5651 3880 และ 
  0 5651 1565 
  เว็บไซต์: http://uthaihealth.moph.go.th 

4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4  
จังหวัดสระบุรี (วันจันทร์ และอังคาร) 
- เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. จันทร์ - อังคาร 
- เบอร์โทรศัพท:์ 0 3623 9302 และ  
  065 682 3076 
- เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc4 
 
 

สระบุรี 
- โรงพยาบาลสระบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3634 3500 
  เว็บไซต์: https://www.sbh.go.th 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3621 1015, 0 3622 3118, 0 3622 3120 
  เว็บไซต์: http://www.sro.moph.go.th 
 
 
 

https://www.sbh.go.th/
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

พระนครศรีอยุธยา 
- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3521 1888, 0 3595 8666 
  เว็บไซต์: http://www.ayhosp.go.th/ayh 
- โรงพยาบาลเสนา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3535 2380, 0 3574 3862 
  เว็บไซต์: https://www.senahosp.net/snh 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3524 1520 
  เว็บไซต์: http://www.ayph.in.th 
ลพบุรี 
- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3678 5444 
  เว็บไซต์: http://www.kingnaraihospital.go.th 
- โรงพยาบาลบ้านหม่ี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3647 2051 
  เว็บไซต์: http://banmihospital.moph.go.th 
สิงห์บุรี 
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3652 2508 ถึง 11 
  เว็บไซต์: http://www.singburihosp.go.th 
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3669 9369 
  เว็บไซต์: http://www.inb.moph.go.th 
ปทุมธานี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 02-5933982 ต่อ 305, 02-5816454 ต่อ 305 
  เว็บไซต์: https://ptepho.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

นครนายก 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3738 6390 ต่อ 310 
  เว็บไซต์: http://nayok.moph.go.th 
อ่างทอง 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3561 1222 ต่อ 137 
  เว็บไซต์: https://atg-h.moph.go.th 
- โรงพยาบาลอ่างทอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 087 009 9160 
  เว็บไซต์: https://ath.in.th 
นนทบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 2950 3071 
  เว็บไซต์: https://ssjnonthaburi.moph.go.th 

5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  
จังหวัดราชบุรี  
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 3233 8580, 0 3232 1512 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc5/ 
   

ราชบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3232 8101 ถึง 107 
  เว็บไซต์: https://www.rbpho.moph.go.th 
- โรงพยาบาลราชบุรี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3271 9600 
  เว็บไซต์: https://www.rajburi.org 
นครปฐม 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3421 3279 
  เว็บไซต์: http://nptho.moph.go.th 
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เบอร์โทรศัพท์ 02 849 6600 
  เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

ประจวบคีรีขันธ์ 
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3260 1060 
  เว็บไซต์: http://pkhospital.go.th 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3261 1437 
  เว็บไซต์: http://www.pcko.moph.go.th 
- โรงพยาบาลหัวหิน  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3252 3000 
  เว็บไซต์: https://www.huahinhospital.go.th 
เพชรบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3240 0099 
  เว็บไซต์: http://www.pbro.moph.go.th 
กาญจนบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3451 1734 
  เว็บไซต์: https://www.kanpho.go.th 
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3458 7800 
  เว็บไซต์: http://www4.phahol.go.th 
- โรงพยาบาลมะการักษ์  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3454 2031 
  เว็บไซต์: https://www.makarak.com 
สมุทรสาคร 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3487 1271 และ 0 3487 1273 
  เว็บไซต์: http://skno.moph.go.th 
 
 

http://www.pcko.moph.go.th/
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3442 9333 
  เว็บไซต์: http://smkh.moph.go.th 
สมุทรสงคราม 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3471 1571 
  เว็บไซต์: http://skmo.moph.go.th 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3471 4314 
  เว็บไซต์: http://203.157.95.67 
สุพรรณบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3545 4071 
  เว็บไซต์: https://www.spo.moph.go.th 

6 ศูนย์พัทยารักษ์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 
ที่ 6 จังหวัดชลบุรี) 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 3819 9346 ต่อ 107, 108, 114  
 และ 115 
 

ชลบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3893 2450 
  เว็บไซต์: http://www.cbo.moph.go.th 
สมุทรปราการ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 2389 5980 
  เว็บไซต์: http://www.spko.moph.go.th 
ฉะเชิงเทรา 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3851 1189 
  เว็บไซต์: http://www.cco.moph.go.th 
- โรงพยาบาลพุทธโสธร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3881 4375 ถึง 8 
  เว็บไซต์: http://www.bsh.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

ระยอง 
- โรงพยาบาลระยอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3861 1104 
  เว็บไซต์: https://rayonghospital.go.th 
- โรงพยาบาลแกลง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3867 7534 
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
  สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3868 4444 
  เว็บไซต์: https://hrh.go.th 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3896 7415 
  เว็บไซต์: https://rayonghealth.com 
ตราด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
  เบอร์โทรศัพท:์ 039 511 011 
  เว็บไซต์: http://www.trathealth.com 
จันทบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3931 1166 
  เว็บไซต์: http://www.cto.moph.go.t 
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3931 9666 
  เว็บไซต์: https://www.ppkhosp.go.th 
สระแก้ว 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3742 5141 ถึง 4 
  เว็บไซต์: http://www.sko.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3723 3033 ถึง 6 
  เว็บไซต์: http://www.aranhos.go.th 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3724 3018 
  เว็บไซต์: http://www.skh.moph.go.th 
ปราจีนบุรี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 3721 1626 
  เว็บไซต์: https://pri.moph.go.th 

7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  
จังหวัดขอนแก่น 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 4322 2818 ถึง 9 ต่อ 101 
 08 2169 3389 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc7 
-Official Line: ศูนย์สาธิตบริการ สคร.7  
 

ขอนแก่น 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4322 1125 
  เว็บไซต์: http://www.kkpho.go.th/i2021 
- โรงพยาบาลขอนแก่น 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4300 9900 
  เว็บไซต์: https://www.kkh.go.th 
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4336 311 และ 0 4336 3031 
  เว็บไซต์: https://www.srinagarind.md.kku.ac.th 
มหาสารคาม 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4377 7971 ถึง 3 และ 0 4377 7975 
  เว็บไซต์: http://mkho.moph.go.th 
ร้อยเอ็ด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4351 1754   
  เว็บไซต์: http://www.sasuk101.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

กาฬสินธุ์ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4381 1561 
  เว็บไซต์: http://203.157.186.15 

8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  
จังหวัดอุดรธานี  
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 4221 9168  
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc8/ 
  

อุดรธานี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4222 2256 
  เว็บไซต์: https://www.udo.moph.go.th 
- โรงพยาบาลอุดรธานี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4224 5555 
  เว็บไซต์: https://www.udh.go.th 
- โรงพยาบาลกุมภวาปี 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4233 4412 ถึง 3 ต่อ 5408 
  เว็บไซต์: https://kumpawapihospital.go.th 
หนองคาย 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4246 5067 
  เว็บไซต์: https://wwwnko.moph.go.th 
- โรงพยาบาลพระยุพราชท่าบ่อ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4243 1015 
  เว็บไซต์: http://www.thabohospital.com 
- โรงพยาบาลหนองคาย  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4241 3456 ถึง 65 
  เว็บไซต์: https://www2.nkh.go.th 
นครพนม 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4251 1410 
  เว็บไซต์: https://npm.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลนครพนม 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4251 1422 ต่อ 1084 
  เว็บไซต์: http://www.nkphospital.go.th 
สกลนคร 
- โรงพยาบาลสกลนคร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4217 6000 
  เว็บไซต์: https://www.sknhospital.go.th 
- โรงพยาบาลวานรนิวาส 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4297 3411 
  เว็บไซต์: https://hos.wanorn.com 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4272 1111 
  เว็บไซต์: http://sawanghospital.com 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 042 711 157   
  เว็บไซต์: https://skko.moph.go.th 
บึงกาฬ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 042-492045-6 
  เว็บไซต์: https://bkpho.moph.go.th/bungkanpho 
เลย 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
  เบอร์โทรศัพท:์ 081 708 3113 
  เว็บไซต์: https://lo.moph.go.th 
- โรงพยาบาลเลย 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4286 2123 
  เว็บไซต์: https://www.loeihospital.go.th/internet  
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

หนองบัวลำภู 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4231 2049 
  เว็บไซต์: http://www.nongbualamphu.go.th 
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4200 6006 
  เว็บไซต์: http://www.nbhospital.go.th/10704nbh/     
             index.php 

9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครราชสีมา (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 4421 2900 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc9 
 

นครราชสีมา  
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4423 5343, 063 816 0235, 096 816 2906  
  และ 0 4423 5000 
  เว็บไซต์: http://www.mnrh.go.th/th 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4446 5011 
  เว็บไซต์: http://www.korathealth.com 
ชัยภูมิ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4481 1691 ถึง 4, 081 265 9465 และ 
  0 4483 6826 
  เว็บไซต์: https://cpho.moph.go.th 
- โรงพยาบาลชัยภูมิ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4410 4610, 0 4483 7100 ถึง 8 
  เว็บไซต์: https://cph.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 089 626 0407 และ 0 4486 1700 
  เว็บไซต์: http://www.phukieo.net 
สุรินทร์ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4451 8402 ต่อ 125 
  เว็บไซต์: http://surin.moph.go.th/SPHO 
- โรงพยาบาลสุรินทร์  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4451 5913 และ 0 4451 1757 
  เว็บไซต์: https://www.surinhospital.org 
- โรงพยาบาลปราสาท  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 063 751 8458 และ 0 4455 1295 
  เว็บไซต์: https://www.prasathsp.com 
บุรีรัมย์ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4461 7241 และ 0 4461 1562 
  เว็บไซต์: http://www.bro.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4461 1660 ต่อ 3626 และ 0 4461 5002 
  เว็บไซต์: https://www.brh.go.th 
- โรงพยาบาลนางรอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 081 715 7381 และ 0 4463 3456 
  เว็บไซต์: https://www.nrhospital.com 

10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
จังหวัดอุบลราชธานี (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 4525 5934, 0 4524 3235 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc10 
 

อุบลราชธานี 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4524 3301 
  เว็บไซต์: http://www.phoubon.in.th 
ศรีสะเกษ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4561 6040 
  เว็บไซต์: http://www.ssko.moph.go.th 
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4561 1389 
  เว็บไซต์: http://www.sskh.moph.go.th 
- โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4566 2121 
  เว็บไซต์: www.ktlhos.go.th 
อำนาจเจริญ 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4552 3250 ถึง 51, 0 4552 3247 และ 
  0 4552 3249 
  เว็บไซต์: http://www.amno.moph.go.th 
 
 
 



20 

เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

มุกดาหาร 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 042611450   
  เว็บไซต์:  http://www.mdo.moph.go.th 
ยโสธร 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4571 2233 ถึง 4 
  เว็บไซต์: http://www.yasothon.moph.go.th 
- โรงพยาบาลยโสธร 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 4597 3900 
  เว็บไซต์: http://1.179.217.202/yhpweb 

11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11  
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
-เบอร์โทรศัพท:์ 0 7534 1147 
-เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc11/ 

ชุมพร  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7750 1213 และ 0 7751 1997 
  เว็บไซต์: http://www.cmpo.moph.go.th 
นครศรีธรรมราช  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เบอร์โทรศัพท:์ 084 839 1999 และ 0 7534 3409 
  เว็บไซต์: https://www.nakhonsihealth.org 
- โรงพยาบาลท่าศาลา 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7552 1333 และ 0 7552 1333 
  เว็บไซต์: http://www.thasalahos.org 
สุราษฎร์ธานี  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เบอร์โทรศัพท:์ 082 800 0837 และ 0 7727 2784 
  เว็บไซต์: http://www.stpho.go.th 



21 

เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลเกาะสมุย 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7791 3200., 0 7742 1231 และ  
  093 582 4074 
  เว็บไซต์: https://www.samuihospital.go.th 
กระบี่  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7561 1012 ต่อ 227 และ 0 7563 1534 
  เว็บไซต์: http://203.157.232.108/webkbo61 
- โรงพยาบาลปลายพระยา 
  เบอร์โทรศัพท:์ 075 687 454 
  เว็บไซต์: https://plaiprayahos.com 
- โรงพยาบาลอ่าวลึก 
  เบอร์โทรศัพท:์ 075 619 106 
  เว็บไซต์: http://www.aoluk-hospital.net 
พังงา  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7648 1721 ถึง 22, 23, 25, 26 
  เว็บไซต์: http://www.pngo.moph.go.th 
- โรงพยาบาลพังงา  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 086 690 1412 และ 0 7641 1616 
  เว็บไซต์: http://hospital.moph.go.th/phangnga 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 093 715 4353 
  เว็บไซต์: http://hospital.moph.go.th/takuapah 
ภูเก็ต  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
  เปิดให้บริการ: 09.00-15.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7621 2297 
  เว็บไซต์: https://www.pkto.moph.go.th 
- โรงพยาบาลป่าตอง  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7781 2630 ถึง 3 และ 0 7634 2633 ถึง 4 
  เว็บไซต์: http://www.patonghospital.go.th 
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7636 1234 
  เว็บไซต์: https://www.vachiraphuket.go.th 
ระนอง 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7781 2679 
  เว็บไซต์: http://www.rno.moph.go.th 
- โรงพยาบาลระนอง 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ)   
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7781 2630 ถึง 3 
  เว็บไซต์: https://www.rnh.go.th 



23 

เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

12 - ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ (สำนักงานป้องกัน 
  ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 080 912 9195, 095 072 7557 
  0 7425 7272 และ 0 7433 6080 
  เว็บไซต์: https://ddc.moph.go.th/odpc12 
   

สงขลา  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท์ 0 7432 6098, 0 7431 1386 และ  
  0 7432 6091 ถึง 93 
  เว็บไซต์ https://www.skho.moph.go.th 
- โรงพยาบาลสงขลา  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท์ 0 7433 8100 ต่อ 1612 
  เว็บไซต์ https://www.skhospital.go.th 
พัทลุง  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7461 3127 
  เว็บไซต์: http://www2.ptho.moph.go.th 
ตรัง  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - พฤหัสบดี 
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7520 5615 ถึง 22 ต่อ 105 
  เว็บไซต์: http://www.tro.moph.go.th 
- โรงพยาบาลตรัง 
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - พฤหัสบดี 
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7520 1500 ต่อ 1006 
  เว็บไซต์: http://www.tranghos.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

สตูล  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7471 1071 
  เว็บไซต์: http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress 
นราธิวาส  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7353 2056 ถึง 65 
  เว็บไซต์: http://www.ntwo.moph.go.th 
- โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7351 7500 
  เว็บไซต์: http://kolokhospital.com 
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7351 0997 
  เว็บไซต์: https://www.narahos.com/th 
ปัตตานี  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 0 7346 0234 ต่อ 0 และ 0 7346 0305 
  เว็บไซต์: https://www.ptn.moph.go.th 
ยะลา 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  เบอร์โทรศัพท:์ 087 968 8204 และ 0 7321 2008 
  เว็บไซต์: https://www.ylo.moph.go.th 
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เขต
สุขภาพ 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
ระดับเขต ระดับจังหวดั 

- โรงพยาบาลยะลา  
  เปิดให้บริการ: 08.30-16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์  
  (เว้นวันหยุดราชการ)  
  เบอร์โทรศัพท์ 0 7324 4711 ถึง 8 ต่อ 211 
  เว็บไซต์ http://118.174.45.27/yrhweb 
 

 

 

หมายเหตุ  
- การให้บริการแต่ละแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรุณาตรวจสอบรายละเอียด 
  การออกหนังสือรับรองฯ อีกครั้งกับหน่วยงานที่ท่านจะไปรับบริการ 
- หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 096 190 9879, 096 190 9290 (สำหรับคนไทย) และ 096 190 9462  
  (สำหรับชาวต่างชาติ) หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 


