เอกสารแนบที่ 5

สถานที่ส่งตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติ-วานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
* กรณีนําส่งตัวอย่างนอกเวลาราชการ ให้ติดต่อล่วงหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์02-9510000 ต่อ 99248 ,99614
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพืน้ ที่ทงั้ 14 แห่ง ได้แก่
2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 148 หมู่ 3 ต. นางแล อ. เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : (053) 793149-50 โทรสาร : (053) 793148
2.2 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 191 หมู่ 5 ต. ดอนแก้ว อ. แม่รมิ จ. เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : (053) 211065-6 โทรสาร: (053) 219223
2.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครสวรรค์
ตั้งอยู่ ณ. บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ 2 หมู่ 4 ต. ท่าน้ําอ้อย อ. พยุหะคีรี
จ. นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : (056) 267185 โทรสาร: (056) 267329
2.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก
ตั้งอยู่ ณ. ศูนย์ราชการ ต. หัวรอ อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055) 247227 โทรสาร: (055) 258859
2.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 59/2 หมู่ 3 ต. เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 287111 โทรสาร: (038) 455165
2.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 136 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : (034) 720668 โทรสาร: (034) 720540
2.7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 400/2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043) 242871-3 โทรสาร: (043) 242845
2.8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา
ตั้งอยู่ ณ. ถนนราชสีมา-โชคชัย หลักกิโลเมตรที่ 7 ต. หนองบัวศาลา อ.เมืองจ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044) 258713-4 โทรสาร: (044) 295869

2.9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 54 หมู่ 1 ต. บางไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : (042) 207364-6 โทรสาร: (042) 207367
2.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
ตั้งอยู่ ณ. หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ต. ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : (045) 312231-4 โทรสาร: (045) 312231
2.11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง
ตั้งอยู่ ณ. หมู่ 4 ต. บ้านควน อ. เมือง จ. ตรัง 92000
โทรศัพท์ : (075) 213104 โทรสาร: (075) 215675
2.12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 616/1 หมู่ 2 เชิงสะพานติณสูลานนท์ ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ : (074) 33203-4 โทรสาร: (074) 333809
2.13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ ณ. นิคมซอย 2 บ้านวังหวาย ต. ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : (077) 355303 โทรสาร: (077) 355300
2.14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภูเก็ต
ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 141 หมู่ 4 ต. ศรีสนุ ทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : (076) 352041-2 โทรสาร: (076) 352044
หมายเหตุ: viral transport media (VTM) ติดต่อขอล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 02-9510000 ต่อ 99210
หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตของ ร.พ.ท่าน (เตรียมกระติกพร้อมน้ําแข็งมารับ transport media)

