
ลําดับที่ เขตสุขภาพ จังหวัด รายชื่อสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัด ที่อยู� เบอร โทรศัพท 

1 1 เชียงราย แพทย�บุญสนองคลินิกเฉพาะทางด�านเวชกรรม จิตเวชศาสตร� คลินิก เลขที่ ๘๒/๔ หมู)ที่ ๑๖ ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ ๐๘๑-๕๓๐๕๑๑๕

2 1 เชียงราย โรงพยาบาลโอเวอร�บรุ5ค โรงพยาบาล เลขที่ ๑๗ ถนนสิงหไคล ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ ๐๕๓-๗๑๑๓๖๖, ๐๕๓-๗๑๕๘๓๐-๔

3 1 เชียงใหม� โรงพยาบาลเชียงใหม)ราม โรงพยาบาล เลขที่ ๘ ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๐๐๐ ๐๕๓-๒๒๔๘๖๑

4 1 เชียงใหม� โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม) (คลินิกจิตรักษ�) โรงพยาบาล เลขที่ ๘๘/๘ หมู)ที่ ๖ ตําบลหนองปBาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๐๐๐ ๐๕๒-๐๘๙๘๘๘, ๐๕๒-๐๘๙๗๒๕

5 1 เชียงใหม� โรงพยาบาลเดอะเรสซิเดนซ� รพ.เฉพาะประเภทผู�ปBวยยาเสพติด 
(โรงพยาบาลเมาน�เท)นวิว)

โรงพยาบาล เลขที่ ๒๙๖ หมู)ที่ ๓ ตําบลห�วยทราย อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๑๘๐ ๐๕๓-๐๔๔๖๙๖,081-5959183

6 1 เชียงใหม� พิงค�พยอมคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๓ ซอย ๖ ถนนสนามบินเก)า ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๐๐๐ ๐๕๓-๒๗๘๕๔๒

7 1 เชียงใหม� คลินิกนายแพทย�จําลอง ดิษยวณิช เวชกรรมเฉพาะทาง คลินิก เลขที่ ๖๖/๒ ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๒๐๐ ๐๕๓-๒๑๓๕๓๓

8 1 เชียงใหม� หมอโตคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๒/๒๐-๒๔ หมู)ที่ ๑๔ ถนนฝาง-ท)าตอน  ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๑๑๐ ๐๕๓-๔๕๑๖๒๔

9 1 เชียงใหม� ภานุการแพทย�คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิก เลขที่ ๓/๑ ถนนท)าแพ ตําบลช�างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๑๐๐ ๐๕๓-๒๗๓๒๒๖

10 1 เชียงใหม� นนทรมย�คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช คลินิก เลขที่ ๒๘๘/๗ ถนนมหิดล ตําบลช�างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม) จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๑๐๐ ๐๕๓-๒๗๔๐๘๔

11 1 เชียงใหม� กานต�คลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๓๙๙/๗๔-๗๕ หมู)ที่ ๑ ตําบลริมใต� อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๑๘๐ ๐๕๓-๒๙๗๐๕๐

12 1 เชียงใหม� อิงใจคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๖๘/๕ หมู)ที่ ๑ ถนนสมโภชเชียงใหม) ๗๐๐ ปR ตําบลท)าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๐๐๐ ๐๘๔-๓๗๘๕๐๗๔

13 1 เชียงใหม� บ�านคุณหมอ คลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๘๔ หมู)ที่ ๑ ถนนเชียงใหม)-ฝาง ตําบลริมใต� อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม) ๕๐๑๘๐ ๐๘๑-๘๘๒๘๖๙๙

14 4 นนทบุรี คลินิกเวชกรรมคลินิกแพทย�วิเชียร คลินิก เลขที่ ๗๘/๑๒๐ ซอยศรีพรสวรรค� ถนนประชาราษฎร� ตําบลสวนใหญ) อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ๐๒-๙๖๗๔๓๙๑

15 4 ปทุมธานี คลินิกพิศาลบุตรเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๕๖/๕๐-๕๑ หมู)ที่ ๒ ถนนรังสิต-ปทุม ซอยตลาดพรพัฒน� ตําบลประชาธิปUตย� อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๐๒๓๐ ๐๒-๙๕๙๑๓๑๘

16 4 ปทุมธานี คลินิกเวชกรรมหมอสุเชต คลินิก เลขที่ ๙๓/๑๘-๑๙ ซอยรังสิต-นครนายก ๒ ตําบลประชาธิปUตย� อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ ๐๘๖-๓๔๕๕๐๐๖

17 4 ปทุมธานี ฟWาใสคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๑๐๘ ซอยพหลโยธิน ๙๔ ตําบลประชาธิปUตย� อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ ๐๒-๙๙๒๙๒๐๖

18 4 ปทุมธานี ศูนย�บําบัดผู�ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาล เลขที่ ๘๙/๓  ถนนพหลโยธิน  หมู)ที่ ๓  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ๐๒-๐๗๘๕๗๗๗    

19 4 ปทุมธานี รังสิตคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๑๔ ถนนพหลโยธิน ๑๒๙ ตําบลประชาธิป.ตย/ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ ๐๙๙-๓๒๘๙๑๔๙

20 6 สมุทรปราการ สถานพยาบาลจุฬาเวช โรงพยาบาล เลขที่ ๑๕๒๕/๑๓-๑๔ หมู)ที่ ๔ ถนนเทพารักษ� ตําบลเทพารักษ� อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ๐๒-๓๙๔๕๘๙๒

21 6 สมุทรปราการ โรงพยาบาลปZยะมินทร� โรงพยาบาล เลที่ ๓๕/๒-๓ หมู)ที่ ๑๒ ถนนบางนา-ตราด กม.๖ ตําบลบางแก�ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ ๐๒-๓๑๖๐๐๕๕, ๐๒-๓๑๖๐๓๑๙

22 6 ชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาล เลขที่ ๓๐๑ หมู)ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ ๐๓๘-๔๒๗๗๗๗

23 8 อุดรธานี คลินิกหมอวิโรจน� คลินิก เลขที่ ๓๔๕/๑๔ ถนนโพศรี ตําบลหมากแข�ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ๐๘๑-๘๗๑๙๑๔๑

24 11 นครศรีธรรมราช จงพรคลินิก คลินิก เลขที่ ๑๙๖๕/๑๒ ถนนวัดคิด ตําบลท)าวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๓๐๐๐ ๐๗๕-๓๑๒๒๒๖

25 11 สุราษฎร/ธานี โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาล เลขที่ ๕๗  หมู)ที่ ๓ ถนนทวีราษฎร�ภักดี  ตําบลบ)อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี ๘๔๓๒๐ ๐๗๗-๔๒๙๕๓๓

รายชื่อสถานพยายาบาลยาเสพติด ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว�าด(วยสถานพยาบาล (ค)

จํานวน  ๔๓  แห�ง 



ลําดับที่ เขตสุขภาพ จังหวัด รายชื่อสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัด ที่อยู� เบอร โทรศัพท 

26 11 สุราษฎร/ธานี แม)น้ําคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๑๒/๕๐-๕๑ หมู)ที่ ๑ ถนนทวีราษฎร�ภักดี  ตําบลแม)น้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี ๘๔๓๓๐ ๐๗๗-๔๒๕๖๔๐

27 11 ภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาล เลขที่ ๒/๑ ถนนหงษ�หยกอุทิศ ตําบลตลาดใหญ) อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ๐๗๖-๒๕๔๔๒๕, ๐๗๖-๒๕๔๔๓๐

28 11 ภูเก็ต ทัปปณองค�รวมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิก เลขที่ ๓๖๙/๑๒๕ ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ) อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ๐๗๖-๕๒๓๐๕๕

29 12 สงขลา คลินิกนายแพทย�ปรัชญา คลินิก เลขที่ ๒๐ ถนนชีอุทิศ ตําบลหาดใหญ) อําเภอหาดใหญ) จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ ๐๗๔-๒๔๔๔๗๖

30 13 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล เลขที่ ๒ ซอยศูนย�วิจัย ๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม) แขวงบางกะปZ เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ๐๒-๓๑๘๐๐๖๖

31 13 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเทพธารินทร� โรงพยาบาล เลขที่ ๓๘๕๐ ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ ๐๒-๒๔๐๒๗๒๗

32 13 กรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลบางขุนเทียน โรงพยาบาล เลขที่ ๑๒๔/๗๔-๗๕ ถนนดาวคะนอง-จอมทอง แขวงบางค�อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ ๐๒-๔๗๗๒๒๙๐-๙๓

33 13 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลมนารมย� โรงพยาบาล เลขที่ ๙ ซอยสุขุมวิท ๗๐/๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๖๐ ๐๒-๗๒๕๙๕๙๕

34 13 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล เลขที่ ๑๓๓ ซอยสุขุมวิท ๔๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ๐๒-๓๙๒๐๐๑๑

35 13 กรุงเทพมหานคร นครไทยคลินิกการแพทย� คลินิก เลขที่ ๔๙๕/๒๑ ถนนสาธุประดิษฐ� แขวงช)องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ๐๒-๒๑๑๘๗๗๑

36 13 กรุงเทพมหานคร มณฑลคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๔๙/๑๒๑ หมู)ที่ ๖ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ ๐๒-๘๙๘๐๐๖๘

37 13 กรุงเทพมหานคร คลินิกแพทย�พิจิตร คลินิก เลขที่ ๑๖๗๒ ซอยอ)อนนุช ๖๑/๑ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ๐๒-๓๒๒๔๐๗๑

38 13 กรุงเทพมหานคร เสาวรสคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๔๕/๑๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ๐๒-๒๗๙๖๖๘๗

39 13 กรุงเทพมหานคร คลินิก ล็อค ๖ การแพทย/ คลินิก เลขที่ ๑๐๐/๕๔๖ ถนนดํารงลัทธิพิพัฒน/ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ๐๒-๖๗๑๔๐๕๐

40 13 กรุงเทพมหานคร คลินิกพัฒนา ๒๕ การแพทย�เวชกรรม คลินิก เลขที่ ๑๓๓๑/๗ อาคารพัฒนาการไล�ท�คอมเพล็กซ� อาคาร ๖ ชั้น ๑ ซอยพัฒนาการ ๒๕ ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

๐๒-๓๑๙๓๒๒๖

41 13 กรุงเทพมหานคร คลินิกสินีพรเวชกรรม ๑ คลินิก เลขที่ ๒๒/๔ ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ๐๒-๓๒๑๓๔๒๓

42 13 กรุงเทพมหานคร อรุณคลินิกเวชกรรม คลินิก เลขที่ ๒๓/๕ ถนนดํารงรักษ� แขวงคลองมหานาค เขตปWอมปราบศัตรูพ)าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ ๐๒-๒๘๑๓๕๒๔

43 13 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพระราม ๒ โรงพยาบาล เลขที่ ๗๘/๑ หมู)ที่ ๖ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ ๐๒-๔๕๑๔๙๒๐-๓๐

หมายเหตุ โรงพยาบาล 16
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รวม 43


