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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ให้โ ทษ
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ จั ด ตั้ ง สถานพยาบาลประเภทสถานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเป็ น สถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่
๑.

ชื่อสถานที่
กรุงเทพมหานคร
๑.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(บ้านพิชิตใจ)
๑.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
วัดภาวนาภิรตาราม
๑.๓ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดสะพาน

๒.

๓.

ที่ตั้ง
เลขที่ ๙๙/๙ ซอยอ่อนนุช ๙๐ ถนนสุขุมวิท ๗๗
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๑๘๗ ซอยภาวนา ถนนบางกอกน้อย ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๑๗๒๘ ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ํา
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกาญจนบุรี
๒.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
เลขที่ ๒๘ หมู่ ๑๐ ตําบลด่านมะขามเตี้ย
วัดท่าพุราษฎร์บํารุง
อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
๒.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดวังผาแดง เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๕ ตําบลนาสวน
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดป่านาคํา เลขที่ ๒๔๔ หมู่ ๖ ตําบลจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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๓.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
หมู่ ๕ ตําบลภูดิน อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
วัดพุทธคามนิคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๓ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดอร่ามมงคล เลขที่ ๒๙๖ หมู่ ๖ ตําบลยางตลาด
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๔ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดอโศการาม เลขที่ ๙๖ หมู่ ๑๐ ถนนหนองผ้าอ้อมกุฉินารายณ์ ตําบลยอดแกง อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔.๑ ศูนย์เกิดใหม่ (ฉะเชิงเทรา)
เลขที่ ๓๓ ถนนมิสซังอุทิศ อําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชัยนาท
๕.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
เลขที่ ๖๑ หมู่ ๙ ตําบลบ้านเชี่ยน
วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชุมพร
๖.๑ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ (ชาย)
เลขที่ ๙๓ หมู่ ๕ ตําบลทุ่งคาวัด
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
จังหวัดเชียงราย
๗.๑ ศูนย์เบิกอรุณ (เชียงราย)
เลขที่ ๑๕ หมู่ ๒๐ ตําบลป่าตึง
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
๘.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๑ ตําบลเชิงดอย
บ้านนิมิตใหม่
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๘.๒ บรีทอิ่ง สเปซ ไทยแลนด์
เลขที่ ๙๑/๓ หมู่ที่ ๓ ตําบลลวงเหนือ
(Breathing Space Thailand)
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครนายก
๙.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
เลขที่ ๕๓ หมู่ ๑ ตําบลเขาเพิ่ม
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครราชสีมา
๑๐.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
เลขที่ ๙๓ หมู่ ๕ ตําบลหนองสรวง
วัดนิมิตรประชาราม
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
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๑๐.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดยองแยง
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

๑๘.
๑๙.

จังหวัดนราธิวาส
๑๑.๑ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบ้านชีวิตใหม่
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เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑ ถนนราชสีมา-จักราช
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
หมู่ ๔ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดบุรีรัมย์
๑๒.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดตาไก้พลวง เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๓ ตําบลหนองกง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปทุมธานี
๑๓.๑ ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด
เลขที่ ๕๖ หมู่ ๕ ตําบลลําไทร
คอมมูนิต้าอินคอนโทร
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
เลขที่ ๑๔/๒ หมู่ ๔ ตําบลโคกม่วง
วัดหนองนางเก่า
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิษณุโลก
๑๕.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู
เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑ ตําบลวงฆ้อง
วัดสวนร่มบารมี
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๖.๑ ศูนย์แสงอรุณ
เลขที่ ๑๙๗ หมู่ ๔ บ้านแม่ปิง
ตําบลแม่ฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลําปาง
๑๗.๑ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ “รัตนานุรักษ์”
หมู่ ๑ และ ๖ ถนนท่าล้อ-ห้วยเป้ง
ลําปาง
ตําบลบ้านค่า อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดสระบุรี
๑๘.๑ สถานพักฟื้นถ้ํากระบอก
สํานักสงฆ์ถ้ํากระบอก ตําบลขุนโขลน
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๙.๑ สํานักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๑ ตําบลเขาพระ
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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๒๐.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๐.๑ ศูนย์สงเคราะห์และ
เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ตําบลมะขามเตี้ย
ฟื้นฟูสํานักสงฆ์นิคามธรรมาวาส
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๑. จังหวัดอํานาจเจริญ
๒๑.๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ถนนชยางกูร ตําบลบุ่ง
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
๒๒. จังหวัดอุบลราชธานี
๒๒.๑ ศูนย์สงเคราะห์และ
เลขที่ ๒๔๖ หมู่ ๙ ตําบลหัวดอน
ฟื้นฟูวัดป่าดงใหญ่วังอ้อ
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

