หน่ วยงานที่ได้ รับสนับสนุนการวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดือ้ ยาด้ วย Xpert MTB/RIF
ลำดับที่
1

หน่วยงำน
กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรค
แห่งชาติ กรมควบคุมโรค

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

2

สานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

กรุงเทพมหนคร

3

สานักงานชันสูตรสาธารณสุข สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

4

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

กรุงเทพมหานคร

5

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

กรุงเทพมหานคร

6

โรงพยาบาลตากสิน

กรุงเทพมหานคร

7

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรุงเทพมหนคร

8

โรงพยาบาลศิริราช

กรุงเทพมหานคร

9

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่อยู่
เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริญ แขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ชัน้ 1 อาคารสามชั้น สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เลขที่ 24/56 ม.3 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
สานักงานชันสูตรสาธารณสุข เลขที่ 663 ( (อาคารเก่า))
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ซอย สาธุปรดิษฐ์ 55-57
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพางเขตยานนาวา 10120
ห้อง Lab จุลชีววิทยาอาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 2 เลขที่
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยาคลีนิก ชัน้ 1
อาคาร 3 เลขที่ 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
งานจุลชีววิทยา ชั้น2 ตึกอานวยการ (ตึก 6 ชั้น) ห้อง 205
เลขที่ 543ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
10600
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ตึก อปร ชั้น 7 ถนน
พระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน. กรุงเทพมหานคร
10330
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700
143 ศูนย์วัณโรค ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์
02-2112224 ต่อ 1224
02-9729606
02-2942885 ต่อ 15
02-3547600 ต่อ
94150
02-5174270-9
02-4370123
02-2564648 ต่อ 111
02-4197000
053-276364

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

10

โรงพยาบาลสันทราย

เชียงใหม่

11

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เชียงราย

12

โรงพยาบาลเชียงคา

พะเยา

13

โรงพยาบาลลาปาง

ลาปาง

14

โรงพยาบาลแพร่

แพร่

15

โรงพยาบาลลาพูน

ลาพูน

16

โรงพยาบาลน่าน

น่าน

17

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

18

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

19

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

ตาก

ที่อยู่
ศูนย์ระบาดวิทยา เลขที่ 201 หมู่ 11 ต.หนองหาร อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ห้องแลป 219เลขที่
1039 ถนนสถานพยาบาล ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลเชียงคา 244 หมู่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์
ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา 56110
ห้อง 28/3 งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ รพ.ลาปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลาปาง 52000
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตาบลในเวียง อาเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ 54140
งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล
ลาพูน 177 ม.11 ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ห้อง Lab จุลชีววิทยาคลินิก กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์
เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
55000
306 ถนนพิษณุโลก – วัดโบสถ์ ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลีนิค ชัน้ 2 อาคาร 50 ปี เลขที่ 203
ถนนสามัคคีชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
67000
งานจุลชีวทิ ยาคลินิก กลุ่นงานเทคนิคการแพทย์ รพ.สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์
053-921199
053-910600,053711009
054 – 409000
ต่อ 1309
054-237400 ต่อ 3004
054 533 500 ต่อ 2206
053-569187ต่อ 15
054 - 719000 ต่อ
1305
055-214615
056-717600
055 516332,055
513982

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

20

โรงพยาบาลแม่สอด

ตาก

21

โรงพยาบาลอุ้มผาง

ตาก

22

ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล
(SMRU:Shoklo Malaria Research
Unit)

ตาก

23

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

24

โรงพยาบาลสุโขทัย

สุโขทัย

25

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์

26

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นครสวรรค์

27

โรงพยาบาลกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

28

โรงพยาบาลพิจิตร

พิจิตร

29

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ชัยนาท

ที่อยู่
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่สอด 175/16 ถ.ศรี
พานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง 159
หมู่ 1 ตาบลอุ้มผาง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
68/30 ถนนบ้านทุ่ง ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 63110
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 39 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ถนน
เจษฎาบดินทร์ ตาบล ท่าอิฐ อาเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลินิก 2/1 ม.12 ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
516/66 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตาบลนครสวรรค์ตก
จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์ ตึก1 ชั้น 1 ห้องสีแดง เลขที่
43 ถนนอรรถกวี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000
ที่อยู่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกาแพงเพชร
เลขที่ 428 ถนน ราชดาเนิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 62000
งานจุลชีววิทยา ร.พพิจิตร 136 ถนนบึงสีไฟ อาเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
ห้องแล็ปพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร199
หมู่5 ตาบลบ้านกล้วย ถนนพหลโยธิน อาเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์
055-531224,055531229,055-531990
055-561270
055 532028
055-832601 ต่อ 6346
055-610096
056-221822
056-219888
055-022-000 ต่อ 2301
056611355 ต่อ 4823
056-411055

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

30

โรงพยาบาลอุทัยธานี

อุทัยธานี

31

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี

สระบุรี

32

โรงพยาบาลสระบุรี

สระบุรี

33

สถาบันบาราศนราดูร

นนทบุรี

34

สถาบันโรคทรวงอก

นนทบุรี

35

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นนทบุรี

36

โรงพยาบาลปทุมธานี

ปทุมธานี

37

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

38

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลพบุรี

ที่อยู่
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลินิค โรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ถนน
รักการดี ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
61000
76 หมู่ 5 ตาบลพระพุทธบาท อาเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี 18120
ตึกพยาธิวิทยาชัน้ 4 ห้องจุลชีววิทยาเลขที่ 18 ถนน
เทศบาล 4 ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
18000
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานจุลชีววิทยาคลินิก ตึก 8 ชั้น 6 เลขที่
126 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
หน่วยงานจุลชีววิทยา(ตึก9 ชัน้ 4) สถาบันโรคทรวงอก
เลขที่ 74 ถ. ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๖ ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้องLab เลขที่ 7 ถนนปทุมธานีลาดหลุมแก้ว ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลีนิค ชัน้ 3 อาคารเฉลืมพระเกียรติ
เลขที่ 46/1 หมู่ 4 ตาบลประตูชัย อาเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช
260 หมู่ 1 ตาบล เขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
15000

เบอร์โทรศัพท์
056-511081
036-239302
036-343500
02-9511170
02-5470999 ต่อ
30317
02-5284567
02-598-8757

035-211888

036-785444 ต่อ 2054

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

39

โรงพยาบาลนครนายก.

นครนายก

40

โรงพยาบาลสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

41

โรงพยาบาลอ่างทอง

อ่างทอง

42

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี

43

โรงพยาบาลราชบุรี

ราชบุรี

44

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

กาญจนบุรี

45

โรงพยาบาลมะการักษ์

กาญจนบุรี

46

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

47

โรงพยาบาลหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

48

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมุทรสงคราม

ที่อยู่
งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ
วิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครนายก อาเภอ เมือง จังหวัด
นครนายก 26000
3 917 ถ.ขุนสรรค ตาบล บางพุทรา อาเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ โรงพยาบาลอ่างทอง 3
เทศบาล 6 ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
14000
123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 7000
กลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 ตึกเทคนิคการแพทย์
เลขที่ ๘๕ ถนนสมบูรณ์กุล ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
ห้อง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารพยาธิวิทยา ตึกชัน้ เดียว
ติดแผนก
X-rays เลขที่ 572 ถนนแสงชูโต
ใต้ ตาบลปากแพรก
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
รพ มะการักษ์(LAB) อาคารอุบตั ิเหตุชั่น2 ตาบลท่ามะกา
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
ห้องจุลชีววิทยา ตึก12 ชั้น ชั้น 5เลขที่ 1500 ถนนเอกชัย
ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยาคลินิค 30/2
ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ตาบล แม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000

เบอร์โทรศัพท์
037311151 ต่อ 237
036-522507
035615111 ต่อ 326
032-310761
032-719600

034-587800
034541105 ต่อ122
034-427099
032-523000 ต่อ 8211
034-714314

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

49

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

เพชรบุรี

50

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

สุพรรณบุรี

51

โรงพยาบาลนครปฐม

นครปฐม

52

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

53

โรงพยาบาลชลบุรี

ชลบุรี

54

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

55

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว

56

โรงพยาบาลตราด

ตราด

57

โรงพยาบาลพุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา

58

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

จันทบุรี

ที่อยู่
จุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลินิก 53 ถนนรถไฟ
ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (งานจุลชีววิทยา) 950 ถนน
พระพันวษา ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอ เมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000
หน่วยงานอณูชีววิทยา ตึกรวมเมฆ ชั้น3 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.
เมือง จ. นครปฐม 73000
ถนนวชิรปราการ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา ชัน้ 3 ตึกเฉลิมราชสมบัติ เลขที่
๖๙ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
กลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิค) เลขที่ 71
ถนนจักกะพาก ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พยาธิวิทยาคลีนิก
283 ถนน สุวรรณศร ตาบล สระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
กลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท
ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้น5 เลขที่174 ถนนมรุพงษ์
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
งานจุลชีววิทยาคลินิค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชัน้ 5
อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38
ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
22000

เบอร์โทรศัพท์
032-709999
035-514999 ต่อ 7411
034254150-4 ต่อ6603
038-271881-2
038-931465
02-7018132 ต่อ 2307
02-173-8361 ต่อ 2418
02-701-8132
037-243018 ต่อ 126
039-511040
038814375-8ต่อ1256
039-319666 ต่อ 1550

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

59

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปราจีนบุรี

60

โรงพยาบาลระยอง

ระยอง

61
62

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดอุดรธานี

ขอนแก่น
ขอนแก่น

63

โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

64

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

65

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

66

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

ที่อยู่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ 32/7 หมู่.12 ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 25000
138 ถนน สุขุมวิท ตาบล ท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง
ระยอง 21000
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา ตึกสิรินธร (ตึกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน) ชั้น 2 เลขที่ 55,56 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ห้องLabจุลชีววิทยา อาคารพยาธิวิทยา ชัน้ 4 เลขที่ 111
ถนนรณชัยชาญยุทธ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45000
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลินิก ชัน้ 2 เลขที่ 283 ถนนกาฬสินธุ์
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินกิ ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
11 ชั้น 168 ผดุงวิถี ซอย ผดุงวิถี 5 ตาบล ตลาด อาเภอเมือง

เบอร์โทรศัพท์
037-211088 ต่อ
3513,3530
038-611104
043-222818
043-222818
043-232555
043-518200
043-811021
043-711175 ต่อ114

มหาสารคาม มหาสารคาม 44000

67

โรงพยาบาลอุดรธานี

อุดรธานี

68

โรงพยาบาลหนองบัวลาภู

หนองบัวลาภู

งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถนนเพาะนิยม ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
199 หมู่13 ถนนวศวงศ์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู 39000

042-245555 ต่อ 1256

042-311999 ต่อ 2207

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

69

โรงพยาบาลเลย

เลย

70

โรงพยาบาลหนองคาย

หนองคาย

71

โรงพยาบาลสกลนคร

สกลนคร

72

โรงพยาบาลบึงกาฬ

บึงกาฬ

73

โรงพยาบาลนครพนม

นครพนม

74

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา

75

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา

76

โรงพยาบาลสุรินทร์

สุรินทร์

77

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ที่อยู่
กลุมงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเลย 32 ถนนมลิวร
รณ อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย 1158
หมู่ 3 ถนนมีชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 43000
โรงพยาบาลสกลนคร งานจุลชีววิทยาคลินิก
ถนนเจริญเมือง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บึงกาฬ
255 หมู่1 ถนนเจ้าแม่สองนาง ตาบลวิศิษฎ์ อาเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 38000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เลขที่ 270
โรงพยาบาลนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
ถนนราชสีมา-โชคชัย ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
อาคารทรีทเม้นท์ ชัน้ 1 (อาคารชั้นเดียว ใกล้ตึกอุบัติเหตุ)
ห้องหัวหน้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ห้องLabจุลชีววิทยาคลินิค ชัน้ 4 เลขที่ 68 ถนนหลักเมือง
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาคลินิก
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น5
ถนนหน้าสถานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
31000

เบอร์โทรศัพท์
042. 862123. ต่อ 2721
042-413456 ต่อ 165
042711615 ต่อ1053
042-491161
042 199 222
044-212900
044-511757
044-511-757

044-615002ต่อ4517

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

78

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

79

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

80

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

81

โรงพยาบาลอานาจเจริญ

อานาจเจริญ

82

โรงพยาบาลมุกดาหาร

มุกดาหาร

83

โรงพยาบาลยโสธร

ยโสธร

84

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

85

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

86

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12
ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
36000
449 ถนนพรหมราช ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ
พยาธิวิทยาคลีนิค ตึก10ชั้น2 เลขที่ 859 ถนนกสิกรรม
ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิค ชั้น 2
อาคารปฏิบัติการ ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.
อานาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลมุกดาหาร 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตาบล
มุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยา ชัน้ 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร
ถนนแจ้งสนิท อาเมือง จังหวัดยโสธร 35000
ถนนเทวบุรี ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
งานจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000
ห้องจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา ชัน้ 2 ตึกอุบัติเหตุ
เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรศัพท์
044-811005 ต่อ 1309
045-255934
045-611503
045-511940-8 ต่อ
1176
042-611285 ต่อ 1314
045 714043 ต่อ 2322.
075-341147
075-340250
077-915-600 ต่อ 6244

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

87

โรงพยาบาลระนอง

ระนอง

88

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

89

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชุมพร

90

โรงพยาบาลพังงา

พังงา

91

โรงพยบาลกระบี่

กระบี่

92

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา (ศูนย์วัณโรคที่ 12
จังหวัดยะลา)

ยะลา

93

โรงพยาบาลสงขลา

สงขลา

94

โรงพยาบาลหาดใหญ่

สงขลา

95

โรงพยาบาลตรัง

ตรัง

96

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส

97

โรงพยาบาลปัตตานี

ปัตตานี

ที่อยู่
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้องจุลชีววืทยา เลขที่ 11 ถนน
กาลังทรัพย์ ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
85000
353 ถนนเยาวราช ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000
ตาบล ท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
436 ถนนเพชรเกษม ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
ห้องแลป โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถนนอุตรกิจ ตาบล
ปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
89 ถนน เทศบาล 1 ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตาบลพะวง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
งานจุลชีววิทยาคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยา 69 ถนนโคกขัน
ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินกิ อาคารพระบารมีปกเกล้า
ชั้น2เลขที่180 ถนนระแงะมรรคา อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 9600
หน่วยงานพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)
โรงพยาบาลปัตตานี 2 ถนนหนองจิก ตาบลสะบารัง อาเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์โทรศัพท์
077-812630
076-361234 ต่อ
1127,1128
077-503672
0 7641 2032, 0 7641
1616 ต่อ 6004
075 626744
074-338100
074-338100 ต่อ 1429
074-273187
075-201500
073-510561
073-371110 ต่อ5202

ลำดับที่

หน่วยงำน

จังหวัด

98

โรงพยาบาลพัทลุง

พัทลุง

99

โรงพยาบาลสตูล

สตูล

ที่อยู่
งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวทิ ยาคลินิก โรงพยาบาล
พัทลุง 421 ถนนราเมศวร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
จังหวัด พัทลุง 93000
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสตูล
55/1 ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

เบอร์โทรศัพท์
074609500 ต่อ 5206
074-723500 ต่อ 1500

