
รายชือ่สถานบรกิารบ าบดัโฮมโีอพาธยี์ 
การรกัษาควรโทรศัพทน์ดัหมายกอ่นลว่งหนา้ทกุครัง้ 

กรงุเทพและปรมิณฑล 
ล าดบั ชือ่หนว่ยงานใหบ้ริการ รายชือ่นกับ าบัดผูใ้ห้การรักษา ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัท์ วนัและเวลาท าการ 

 
   1. 

 
ส านักการแพทย์ทางเลือก 

 
1. อาจารย์ปราณี  ลิมป์วรวรรณ 
2.ภญ.สมพร สุวรรณมาโจ           
3.ภญ.มณฑาทิพย์  เพ็ชรสีสม 

ส านักการแพทย์ทางเลือก อาคาร
DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข ต.
ตลาดขวัญ  
อ. เมือง จ.นนทบุรี  11000 

 
02-9659194 

ทุกวันพุธ  
 

 
 

2. 

 
 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

 
1.พญ.อัมพร  กรอบทอง              
2.ภญ.ดร.มณฑกา  ธีรชัยสกุล       
3.ภญ.มณฑาทิพย์  เพ็ชรสีลม 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.
มหิดล ศาลายา 999 หมู่ 5 ถ.
พุทธมณฑลสาย4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170 

 
02-849-6600 

ต่อ 4019 

ทุกวันพุธ วันศุกร ์และวันเสาร์ 

 
3. 

 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 
1.ทพญ.ศรัญญา  จิรธนานันท์ 
2.ทพญ.ศุลีกร  ไกรลาศศิริ        
 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  206 
หมู่ 6 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 
02-5284567 

ต่อ 5601 

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น.เป็น
ต้นไป 



 

 
4. 

 

 
โรงพยาบาลดอนตูม 

 
1.นพ.ปริพนท์  จุลเจิม 

โรงพยาบาลดอนตูม 183 หมู่ 5 
ถนนคงทอง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม 
จ.นครปฐม 73150 

 
034-381768 

 
เปิดบริการในวันเวลาราชการ  
 

 
5 

 
สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม 

 
1.ภญ.ดร.มณฑกา  ธีรชัยสกุล 

20/6 ซ.รามค าแหง 21 ซ.นวศรี
แยก 2 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุมเทพฯ 10310 

 
02-3195870 

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป 

6. Acantus Wellness 
1.พญ.นลินี  สุทธิพิศาล                
2.ภญ.ดร.มณฑกา ธีรชัยสกุล 

Acantus Wellness 59/323/1 
หมู่ 3 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 29 
ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.คลองเกลือ อ.

ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

02-982-9921-2 ทุกวันพฤหัสบดี 

7. บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบ าบัด 1.นพ.บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล 

บัลลี-ศูนย์ธรรมชาติบ าบัด 191/3 
ซอยระนอง 1 ถนนพระราม 6 

สามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

02-6158822   
 ต่อ 102 

ทุกวันเวลา 08:30-17:00น.    
(ปิดเฉพาะวันพุธ) 



 

8. Alive Wellness Solution  1.นพ.พลวิช  กล้าหาญ 

Alive Wellness Solution 
อาคาร Life Center ชั้น 1 ถ.
สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

026777080-1    ทุกวันจันทร์ อังคาร และศุกร์ 

9. 
 
สถาบันเมดดิไซน์ อัจจิมา คลินิก 

 
1.พญ.ณิชา  ต้ังภาพงษ์ 

58/59 ซ.ชินเขต ถ.งามวงศ์
วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กทม. 10210 

02-9549440 
วันอังคาร-วันอาทิตย์ 

9.00-20.00 

10. DR.ORAWAN HOLICTIC 1.พญ.อรวรรณ  กิจเชวงกุล 

1. Dr. Orawan Holistic สาขา
ทองหล่อ อาคาร the Grass ชั้น 
3 ถนนสุขุมวิท 55  
แขวงคอลงตันเหนือ เขตวัฒนา 
กทม. 
2. Dr. Orawan Holistic 
สาขาอเวนิว รัชโยธิน ถนน
รัชดาภิเษก ลาดพร้าม จตุจักร 
กทม. 

1. 02-7148080 
 

 
2. 02-9396275 

เปิดบริการทุกวัน การรักษาท าการ
โทรนัดหมายล่วงหน้า 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.medisci.net%2F&ei=9lBRULPWF4PsrAesoIHwBw&usg=AFQjCNH3OkyM49-6XCDgYH-0OwAO7xDBgA


 

11. 
 

1. TRIA  Integrative Mediccal 
Institute 
2. Absolute Health  Integrative 
Medicine  

1.ภญ.มณฑาทิพย์  เพ็ชรสีสม 
 
 

1เลขที่.998 ถนนริมคลองสามเสน 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
2.เลขที่ 53 ชั้น 3 (อาคารUrbis 
โรงแรมดิเอทัสบางกอก) ซ.ร่วมฤดี 
ถ.เพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 

1.02-6602602 

 

 

2.02-6515988 

 
1.วันจันทร,์ศุกร์ซอาทิตย์ 
13.00-19.00 น. 
 
2.วันอังคาร  
13.00-19.00 น. 

 

 

 



ภาคกลาง 

ล าดบั ชือ่หนว่ยงานใหบ้ริการ รายชือ่นกับ าบัดผูใ้ห้การรักษา ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัท์ วนัและเวลาท าการ 

1. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี 1.นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 53 
ถนนรถไฟ ต.คลองกระแชง อ. 
เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

032-709999 
ต่อ 1232 

ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.30 น. 

 



ภาคเหนอื 

ล าดบั ชือ่หนว่ยงานใหบ้ริการ รายชือ่นกับ าบัดผูใ้ห้การรักษา ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัท์ วนัและเวลาท าการ 

1. โรงพยาบาลแม่ลาว 
1.นพ.เกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล  
2.นพ.กฤษฎา  พันธุ์เพ็ง 

โรงพยาบาลแม่ลาว 309 หมู่ 3 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย 57250 
053-603101 

ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 13.00-16.00น. 

2. 
โรงพยาบาลเชียงรายประชา 

นุเคราะห์ 
1.พ.ญ.พัชรา เรืองวงศ์โรจน์ 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ร.พ.
เชียงรายประชานุเคราะห์ถนน

สถานพยาบาล  ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย  57000 

053-711300 ต่อ 1112 
การรักษาโดยการโทรนัดหมาย
ล่วงหน้า 

3. 
1.โรงพยาบาลล าปาง 

 
2.คลินิกฝังเข็มล าปาง 

 
1.พญ.นงนุช  จิรวีรกูล 

 
1.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

โรงพยาบาลล าปาง 208 ถนน
พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.

ล าปาง 52000 
2.คลินิกฝังเข็มล าปาง 71/3 ถ.ท่า

คราวน้อย ต. สบตุ๋ย อ.เมือง 
ล าปาง  52100 

 

 
081 0201477 

 
1.วันพุธ 14.00-15.00 น. 

 
 

2.วันเสาร์ 14.30-15.30 น. 



ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ล าดบั ชือ่หนว่ยงานใหบ้ริการ รายชือ่นกับ าบัดผูใ้ห้การรักษา ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัท์ วนัและเวลาท าการ 
1. 
 
 

1.ศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม 
โรงพยาบาลศรีนครินทร 
 
 
2.อมรคลินิกเวชกรรม 

1.รศ.นพ.อมร  เปรมกมล 
 
 
 

1.โรงพยาบาลศรีนตรินทร์ เลขที่ 
23 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  
40002 
2.อมรคลินิกเวชกรรม(สวนรัชดา
นุสรณ์)  เลขที่27/1-2 ถนน
ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
 

1.043-242201 
 
 
 
2.081-1477577 

1.มีเฉพาะวันศุกร์ เช้า 
(โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า) 
 
 
2วันธรรมดาเปิด 17.00-20.30 
เสารต์-อาทิตย์ 9.00-15.00 น. 
 

2. คลินิคยา 1.ภญ.กาญจนา  ภาควิวรรธ คลินิกยา 201/1 ถ.สุรนารี อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

044-252623 การรักษา  โดยการโทร      นัด
หมายล่วงหน้า 



 

3. 1.ปาณสารเภสัช                
2.ชินานาฏเภสัช 2 

1.ภก.ปาณสาร นวลอุทัย 1.ปาณสารเภสัช เลขที่ 118 ถ.
สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว                          
2.ชินานาฏเภสัช2 เลขที่ 97/9  
ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว ถ.
สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว 

037-421131 1. 11.00-15.00 น.        
2. 18.30-19.30 น. 

4. 
 
 

โรงพยาบาลส าโรงทาบ 
 
 

1.นพ.ตะวัน  พลสาคู 
 
 
 

คลินิกแพทย์ทาเงลือก 
โรงพยาบาลส าโรงทาบ 272 หมู่1 
อ.ส าโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม จ.
สุรินทร์ 32170 
 

044-569080 
ต่อ 170 

วันอังคาร-วันศุกร์ 
8.30-12.00 น. 

 

 

 

 



ภาคใต ้

ล าดบั ชือ่หนว่ยงานใหบ้ริการ รายชือ่นกับ าบัดผูใ้ห้การรักษา ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัท์ วนัและเวลาท าการ 
1. อารินทร์คลินิกเวชกรรม 1.นพ. อารินทร์   โกยสมบูรณ์ อารินทร์คลินิกเวชกรรม 64/11

ซอย เก็บทรัพย์ ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่า
ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 

076-341159 จันทร์-เสาร์  เวลา 10.00 - 
17.00น. 

2. DR.ORAWAN HOLICTIC 1.พญ.อรวรรณ  กิจเชวงกุล Dr. Orawan Holistic  
2/1 ชั้น 2 รพ.กรุงเทพภูเก็ต 
ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000 

02-9396275 เปิดบริการทุกวัน การรักษาท าการ
โทรนัดหมายล่วงหน้า 

 

 

 


