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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง จัดตัง้ สถานพยาบาล
ประเภทสถานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการควบคุ ม ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔๒๔-๑๓/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้ เป็นลาดับย่อยที่ ๗.๔ และ ๗.๕ ในลาดับที่ ๗
จังหวัดเชียงราย ของข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภท
สถานฟื้น ฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง สถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
“๗.๔ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าน้า
เลขที่ ๒๗ หมู่ ๓ ตาบลป่าแดด
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
๗.๕ “ภูตะวัน เรสท์โฮม” สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
เลขที่ ๔๒ หมู่ ๑๒ บ้านป่าปี้
(Phutawan Resthome
ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน
Rehabilitation Center)
จังหวัดเชียงราย”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มสถานพยาบาลดังต่อไปนี้ เป็นลาดับย่อยที่ ๘.๙ ในลาดับที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่
ของข้ อ ๑ แห่ ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง สถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้น ฟู
สมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัด ตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“๘.๙ เดอะ วอร์ม รีแฮบ (The Warmth Rehab.) เลขที่ ๑๘๑/๑-๒ ตาบลห้วยทราย
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”
ข้อ ๓ ให้ เ พิ่ ม สถานพยาบาลดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น ล าดั บ ย่ อ ยที่ ๔๔.๒ ในล าดั บ ที่ ๔๔
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล
ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง สถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๕ ง
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๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

“๔๔.๒ สวรรค์ - อินเตอร์เนชั่นแนล” สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ เลขที่ ๙๙ ซอยหัวหิน ๘๘
(Sahwan International Rehabilitation Center) ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

