ประเด็น การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
เป้าหมายตัวชี้วัด
๑. มีการจัดตัง้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแผนปัจจุบนั และแผนไทย
ในโรงพยาบาลชุมชน โซนละ 1 แห่ง

๒. มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โซนละ 1 แห่ง

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ใบอนุญาต
 ได้ รับใบอนุ ญาตครอบครอง ยส. 5 จานวน 21 แห่ ง

ได้แก่ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา และ รพช.ทุกแห่ง รวมถึง
รพ.ธัญญารักษ์ สงขลา, รพ.สงขลานครินทร์ , รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และคลินิกชุ มชนอบอุ่นแพทย์ เกรียงศักดิ์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับใบอนุญาตผลิต (แปรรูปหรือสกัด) / (ปลูก) /ครองครอง

เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

ได้แก่

- แผนปัจจุบนั และแผนไทย : รพ.หาดใหญ่ และ รพ.สงขลา
- แผนไทย : รพช.ทุกแห่ง
แผนไทย
แผนปัจจุบนั
จานวนผู้มารับบริการแผนไทย 613 คน เข้ าเกณฑ์รักษา 499 คน
ผูม้ ารับ
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยา
บริการ (ครัง)้
(คน)

339

131

จานวนยา THC ที่จา่ ย
(ขวด)
THC
THC:CBD

368

39

ปริมาณการใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
น้ ามันกัญชา
(ขวด)

ศุขไสยาศน์
(ซอง)

ทาลายพระสุเมรุ
(ซอง)

แก้ ลมแก้ เส้น
(ซอง)

1210

1016

961

983

ปัจจัยความสาเร็จ/โอกาส/จุดแข็ง
1. กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญและกาหนด
เป็ นหนึ่ งในนโยบายหลักของกระทรวง
2. มี รพ.สงขลาและ รพ.หาดใหญ่ เป็ นต้นแบบในการ
ดาเนินการบริการคลินิกกัญชาแบบผสมผสานให้กบั
โรงพยาบาลชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน
1. แพทย์ผ้สู ั ่งจ่ายยายังขาดความมั ่นใจในการจ่าย
2. ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่
ประชาชนทั ่วไป
3. การบันทึกข้อมูลมีความซา้ ซ้อน ต้องบันทึก
ข้อมูลหลายระบบ
4. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแผนปัจจุบนั และ
แผนไทยยังไม่ราบรืน่
5. ประชาชนบางส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ไม่ถกู ต้อง

มาตรการ/กลวิธี
กิจกรรม
1 เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้ าที่ สหวิชาชี พเพื่อให้บริการในคลินิกกัญชาฯ
1.1 อบรมเพิ่มพูนทักษะผูป้ ฏิบตั ิ งานสหวิชาชี พในคลินิก ทัง้ แผนไทยและแผนปัจจุบนั
1.2 ประชุ มแลกเปลี่ ยนเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ งาน และโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
2. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพหน่ วยบริการกัญชาฯ (ระบบส่งต่อ /คู่มือแนวทาง
การจ่ายยากัญชาแบบบูรณาการ การเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์)
2.1 จัดทาแนวปฏิบตั ิ ในการรักษา (Guidance) และระบบส่งต่อ ร่วมกันทัง้ แผน
ปัจจุบนั และแผนไทยระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด
2.2 ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและรายงานการใช้ยา
กัญชาทัง้ แผนปัจจุบนั และแผนไทย
2.3 ประชุมอบรมโปรแกรม Tawai for health เพื่อรายงานอาการไม่พึงประสงค์ฯ
3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ การ
บริการคลินิกกัญชาฯ ในสถานพยาบาลแก่ประชาชน
4. นิเทศติดตาม

ผู้รบั ผิดชอบ
1.1 ฝ่ ายแพทย์แผนไทยฯ

1.2 ฝ่ ายสถานพยาบาลฯ
2.1 ฝ่ ายสถานพยาบาลฯ
2.2 ฝ่ ายสถานพยาบาลฯ
2.3 ฝ่ าย อย.
3. ฝ่ าย อย.

4. ฝ่ าย อย.

กลไกการขับเคลื่อน
สสจ.สงขลา

จัดประชุม หรือ อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการในคลินิก

รพศ./รพท.

เป็ นพี่เลีย้ งให้คาแนะนาแก่ รพช. ในการเปิดให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ทงั ้ แผนปัจจุบนั และแผนไทย

รพช.

ดาเนินการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้งกัญชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันและ แผนไทย และส่งเสริมให้มีการใช้กัญชาแผนไทย

สสอ.

ผลักดันให้มี รพ.สต. ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่ และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้มีความรู้และ
เฝ้าระวังการใช้

เป้ าหมาย 3 เดือน
ได้รบั อนุมตั ิ
แผนงาน/โครงการ

เป้ าหมาย 6 เดือน
1. มีการอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน
สหวิชาชีพ / ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
และโรงพยาบาลพี่เลีย้ งในคลินิก
กัญชาฯ ทัง้ แผนไทย และ
แผนปัจจุบนั

2. มีแนวปฏิบตั ิในการรักษา
(Guidance) และระบบส่งต่อ
ร่วมกันทัง้ แผนปัจจุบนั และ
แผนไทยระหว่างโรงพยาบาล
ในจังหวัด

เป้ าหมาย 9 เดือน
1. โรงพยาบาลชุมชนจัดตังคล
้ ินิก
กัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์
แผนไทยอย่างน้ อย 1 โซน

เป้ าหมาย 12 เดือน
1. โรงพยาบาลชุมชน
แต่ละโซนจัดตังคล
้ ินิก
กัญชาทางการแพทย์
ผสมผสาน อย่างน้ อย
โซนละ 1 แห่ง
ครบทัง้ 4 โซน

2. จัดตังคล
้ ินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2. จัดตังคล
้ ินิกกัญชาทาง
อย่างน้ อย 1 โซน
การแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล โซนละ
1 แห่ง ครบทัง้ 4 โซน

การกากับ ติดตาม และประเมินผล : นิเทศผสมผสานระดับจังหวัดสงขลา ปี ละ 2 ครัง้

ระดับความสาเร็จในการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2

1. รพช. มีการจัดตัง้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานฯ
2. รพ.สต.ในพื้นที่มีการจัดตัง้ คลินิกกัญชาฯ อย่างน้ อย 1 แห่ง
รพช.มีการให้บริการคลินิกกัญชาฯ และมีการจ่ายยากัญชาแผนไทย

รพ. มีระบบรายงานตามที่กระทรวงกาหนดใช้งานได้จริง มีแนวปฏิบตั ิ ใน
การรักษา (Guidance) และระบบส่งต่อที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
บุคลากรสหวิชาชีพใน รพ.หรือ รพ.สต. (ที่จะจัดตัง้ คลินิกกัญชาฯ) ผ่านการอบรมฟื้ นฟู
ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

มีการประชุมแบบบูรณาการของคณะทางานพัฒนาการนากัญชาไปใช้ประโยชน์
ระดับ 1 ทางการแพทย์ระดับอาเภอ เพื่อกาหนดเป้ าหมาย วางแผนดาเนินงานและผู้รบั ผิดชอบ

