
งานยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 กญัชา/กญัชง



การด าเนินงานคลินิก
การแพทยแ์ผนไทย

จ.ล าพฯ
โรงพยาบาล การต่ออายุใบประกาศ

ของแพทย์
กรณีมีการใช้ ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์

1.โรงพยาบาลล าพูน / 1.7%THC.อภัยภูเบศร์
2.โรงพยาบาลแม่ทา / 1.7%THC.อภัยภูเบศร์
3.โรงพยาบาลบ้านธิ / 1.7%THC.อภัยภูเบศร์
4.โรงพยาบาลป่าซาง แพทย์เกษียน 1.7%THC.อภัยภูเบศร์
5.โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ยังไม่ได้ต่อ อยู่ในข้ันตอนด าเนินการเบิก
6.โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง / THC 1.7%

2.7%THC : 2.5%CBD
7.โรงพยาบาลล้ี / น้ ามันกัญชา อ.เดชา (แผนโบราณ)
8.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ยังไม่ได้ต่อ 2.7%THC : 2.5%CBD 

อภัยภูเบศร์



การขออนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกญัชา ปี 2565

√

โรงพยาบาลทุกแห่งท่ีมียาเสพติดประเภท 5 
กญัชา ตอ้งย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย
ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กญัชา (เพื่อใชใ้นการบ าบดัรักษาโรค) 

(แบบกญัชา 6) ผ่านระบบ E-
submission ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  

------> โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งใน
จังหวัดล าพูนได้ย่ืนค าขอแล้ว ส าหรับ
โรงพยาบาลล าพูนอยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมเอกสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 30 ธันวาคม 2564





1.ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ (โรงพยำบำล
บำ้นโฮง่) รว่มกับวสิำหกิจชมุชนท่องเท่ียวเชงิเกษตรแบบ
ผสมผสำนต ำบลเหลำ่ยำว ------> อ.บำ้นโฮง่
2.ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ (โรงพยำบำล
สง่เสรมิสขุภำพต ำบลรมิปิง) รว่มกับวสิำหกิจชมุชนแปร
รูปผลผลติทำงกำรเกษตรและพืชสมนุไพรต ำบลรมิปิง
------> อ.เมือง
3.ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ (โรงพยำบำล
สง่เสรมิสขุภำพต ำบลวงัผำง) รว่มกับวสิำหกิจชมุชน
พัฒนำผลติภณัฑส์มนุไพรครบวงจรอ ำเภอเวียงหนอง
ลอ่ง ------> อ.เวียงหนองลอ่ง

2. สถานที่ได้รับอนุญาตผลิต(ปลูก)กญัชาใน
ปี 2564 มีทั้งหมด จ านวน 3 แห่ง

- ต่ออำยุทั้ง 3 แห่งแลว้

3. สถานที่อยู่ระหว่างขออนุญาตผลิต(ปลูก)กญัชาใน
ปี 2564 มีทั้งหมด จ านวน 3 แห่ง 
- ผำ่นควำมเห็นชอบของผูว้ำ่รำชกำรจังหวดั 2 แห่ง (อยู่ระหวำ่ง

สง่เร่ืองให ้อย.ด ำเนินกำรต่อ) อีก 1 แห่งติดปัญหำเร่ืองขอใชท่ี้ดิน 
(อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรยกเลกิค ำขอ)

1.ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ (โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพ
ต ำบลหนองชำ้งคืน) รว่มกับวสิำหกิจชมุชนพัฒนำสมนุไพรล  ำพูน
------> อ.เมือง
2.กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก รว่มกับวสิำหกิจ
ชมุชนแปรรูปผลผลติทำงกำรเกษตรและพืชสมนุไพรต ำบลรมิปิง
------> อ.เมือง
3.กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก รว่มกับวสิำหกิจ
ชมุชนท่องเท่ียวเชงิเกษตรแบบผสมผสำนต ำบลเหลำ่ยำว โดยมี
สถำนท่ีด ำเนินกำรเพำะปลกู คือ โรงพยำบำลบำ้นโฮง่ อ ำเภอบำ้น
โฮง่ จงัหวดัล  ำพูน   ------> อ.บำ้นโฮง่





1.บริษัท ชิตำ ออรแ์กนิคฟู้ดส์ จ  ำกดั ------> อ.ป่ำซำง
2.นำงสำวภณัฑิรำ ทัง้สขุ ------> อ.ป่ำซำง
3.บริษัท ฟำฟำ กำรเกษตร จ ำกดั ------> อ.บำ้นโฮ่ง
4.นำยธนพงษ์ โกมลธง ------> อ.เมือง
5.วิสำหกิจชุมชนสมนุไพรปำนบวั ------> อ.เมือง
6.วิสำหกิจชุมชนกลุม่แปรรูปสมนุไพรไทยบำ้นหลกุ

------> อ.เมือง
7. บริษัท ย-ูเฮลธี จ ำกดั ------> อ.เมือง
8.บริษัท เฮิรบ์ แอนด์ เฮมพ์ จ  ำกดั ------> อ.บำ้นโฮ่ง
9.นำยเทิดธง เตจ๊ะพิงค์ ------> อ.แมท่ำ

4. สถานทีไ่ด้รับอนุญาตผลติ(ปลูก)กัญชงในปี 2564 มท้ัีงหมด จ านวน 9 
แห่ง          - อยูร่ะหว่ำงย่ืนขอตอ่อำยทุัง้ 9 แหง่

- อ.เมือง 4 แหง่, อ.แมท่ำ 1 แหง่, อ.ป่ำซำง 2 แหง่, อ.บำ้นโฮ่ง 2 แหง่

5. สถานทีอ่ยู่ระหว่างขออนุญาตผลติ(ปลูก)กัญชงในปี 2564 มท้ัีงหมด 
จ านวน 7 แห่ง 
- คณะกรรมกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำอนญุำตผลิตกญัชง (Hemp) มีมติเหน็ชอบ 6

แหง่ รอตรวจสอบซ ำ้อีก 1 แหง่ (อยูร่ะหว่ำงสง่เร่ืองให ้อย.ด ำเนินกำรตอ่)
- อ.เมือง 2 แหง่, อ.บำ้นธิ 2 แหง่,อ.ป่ำซำง 1 แหง่ อ.บำ้นโฮ่ง 2 แหง่

6. สถานทีอ่ยู่ระหว่างขออนุญาตผลติ(มใิช่การปลูก)กัญชงในปี 2564 มท้ัีงหมด 
จ านวน 1 แห่ง        

- คณะกรรมกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำอนญุำตผลิตกญัชง (Hemp) มีมติเหน็ชอบ (ขอสกดั)อยู่
ระหว่ำงสง่เร่ืองให ้อย.ด ำเนินกำรต่อ

- อ.เมือง


