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รายช่ือสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ 

ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

 

ล าดับ สถาบัน/สถานพยาบาล จังหวัด 

หลักสูตรที่สภาการแพทย์แผนไทย
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ย 
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1. คลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว กรุงเทพฯ    

2. คลินิกการแพทย์แผนไทยภาษีเจริญ กรุงเทพฯ       

3. คลินิกการแพทย์แผนไทยสมาคมเภสัชและ
อายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ    

4. คลินิกแพทย์แผนไทยเตาปูน กรุงเทพฯ       

5. ไทปันคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพฯ       

6. บ้านสวนสหคลินิก กรุงเทพฯ       

7. มูลนิธิคอลฟิลด์เพ่ือคนตาบอด กรุงเทพฯ       

8. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ กรุงเทพฯ       

9. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด กรุงเทพฯ       

10. โรงเรียนการนวดไทย กรุงเทพฯ       

11. โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวนั กรุงเทพฯ       

12. โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมไทย กรุงเทพฯ       

13. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ     

14. โรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบ
สมุนไพร    ดอยน ้าซับ 

กรุงเทพฯ       

15. ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 
ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ       

16. สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด กรุงเทพฯ       

17. คลินิกผาวังจันทร์การแพทย์แผนไทย  กาญจนบุรี       

18. คลินิกสนั่นเวชแผนโบราณ ขอนแก่น       

19. โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา ขอนแก่น       

20. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอนแก่น    

21. คลินิกเกียรติวัชร์การแพทย์แผนไทย  จันทบุรี     
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22. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลพนัส
นิคม 

ชลบุร ี       

23. สมาคมแพทย์แผนไทย ชุมพร       

24. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย       

25. โรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี  เชียงราย    

26. คลินิกการแพทย์แผนไทยวลัยลักษณ์  เชียงใหม่      

27. โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย เชียงใหม่       

28. โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เชียงใหม่    

29. โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ เชียงใหม่       

30. โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย เชียงใหม่       

31. วิทยาลัยชุมชนตาก  ตาก    

32. คลินิกทับทิมการแพทย์แผนไทย นครนายก    

33. คลินิกการแพทย์แผนไทยปฐมเจดีย์ สาขา
นครปฐม  

นครปฐม    

34. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน  ภายใต้
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

นครปฐม 
     



35. สิริภัจจ์สหคลินิก  นครปฐม    

36. โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย  นครราชสีมา    

37. คลินิกรักษ์สุขภาพแผนไทย  นครศรีธรรมราช    

38. โรงพยาบาลหัวไทร นครศรีธรรมราช       

39. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคใต้ 

นครศรีธรรมราช       

40. สถานพยาบาลรวมแพทย์แผนไทย   นครศรีธรรมราช    

41. คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอลัดดา นครสวรรค์       

42. คลินิกการแพทย์แผนไทย แผนไทยโอสถ นนทบุรี     

43. คลินิกหมอนภาการแพทย์แผนไทย นนทบุรี    

44. มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา นนทบุรี       

45. โรงเรียนภัทรเวชสยาม นนทบุรี    

46. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดภายใต้มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

นนทบุรี 
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47. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

นนทบุรี       

48. สมาคมวิชาชีพการนวดไทย กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

นนทบุรี       

49. บ้านมณีรินทร์คลินิกการแพทย์แผนไทย ปทุมธานี    

50. โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย ปทุมธานี    

51. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี       

52. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก    

53. สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี- 
ประจวบคีรีขันธ์  

เพชรบุรี    

54. โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต 
(โรงเรียนการนวดแผนไทยภูเก็ต) 

ภูเก็ต       

55. สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   

มหาสารคาม     

56. คลินิกแพทย์แผนไทย ระยอง       

57. คลินิกแพทย์แผนไทยหมอบุณย์ ระยอง       

58. ภพอโรคยา คลินิกการแพทย์แผนไทย   ราชบุรี    

59. คลินิกประสาทแพทย์แผนไทย ลพบุรี    

60. คลินิกพิพัฒนาภรณ์การแพทย์แผนไทย  ลพบุรี    

61. คลินิกอมรรัตน์แพทย์แผนไทย ลพบุรี       

62. บุญยงค์คลินิกการแพทย์แผนไทย ล้าปาง        

63. คลินิกการแพทย์แผนไทยเมืองสิงขระ  สงขลา    

64. คลินิกการแพทย์แผนไทยสมบูรณ์เวชรัถการ  สงขลา    

65. โรงเรียนเวชศาสตร์แผนไทยสงขลา สงขลา    

66. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทย   สงขลา    

67. ศูนย์ศึกษาพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

สงขลา    

68. คลินิกการแพทย์แผนไทย สมุทรสาคร       

69. ดวงจันทร์คลินิกการแพทย์แผนไทย  สุราษฎร์ธานี    

70. โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ  อุดรธานี    



ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

4 

ล าดับ สถาบัน/สถานพยาบาล จังหวัด 

หลักสูตรที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง 

เวช
กร

รม
ไท

ย 

เภ
สัช

กร
รม

ไท
ย 

กา
รผ

ดุง
คร

รภ
์ไท

ย 

กา
รน

วด
ไท

ย 

71. โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย อุดรธานี    

72. สถานพยาบาลแผนโบราณหมอองอาจ อุตรดิตถ์    

73. สุดารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทย อุบลราชธานี     

 


