
ประเด็น การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์

๒. มีการจัดตั้งคลินิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล            

โซนละ 1 แห่ง

เป้าหมายตัวชี้วัด 

๑.   มีการจดัตัง้คลินิกกญัชาทางการแพทยผ์สมผสานแผนปัจจบุนัและแผนไทย
ในโรงพยาบาลชุมชน โซนละ 1 แห่ง



แผนปัจจบุนั

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

 ได้รับใบอนุญาตครอบครอง ยส. 5 จ านวน 21 แห่ง  ได้แก่ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา และ รพช.ทุกแห่ง รวมถึง
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา, รพ.สงขลานครินทร์, รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และคลนิิกชุมชนอบอุ่นแพทย์เกรียงศักดิ์

เปิดคลินิกกญัชาทางการแพทย ์ ได้แก่ 

- แผนปัจจบุนัและแผนไทย : รพ.หาดใหญ่ และ  รพ.สงขลา
- แผนไทย : รพช.ทุกแห่ง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับใบอนุญาตผลิต (แปรรูปหรือสกัด) / (ปลูก) /ครองครอง

ใบอนุญาต

ผูม้ารบั
บริการ (ครัง้)

ผูป่้วยท่ีได้รบัยา 
(คน)

จ านวนยา THC ท่ีจา่ย 
(ขวด)

THC THC:CBD

339 131 368 39 

จ านวนผู้มารับบริการแผนไทย 613 คน เข้าเกณฑ์รักษา 499 คน

น ้ามนักญัชา
(ขวด)

ศขุไสยาศน์
(ซอง)

ท าลายพระสเุมรุ
(ซอง)

แก้ลมแก้เส้น 
(ซอง)

1210 1016 961 983

แผนไทย

ปริมาณการใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย



ปัจจยัความส าเรจ็/โอกาส/จุดแขง็ ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน
1. กระทรวงสาธารณสขุ ให้ความส าคญัและก าหนด

เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของกระทรวง

2. มี รพ.สงขลาและ รพ.หาดใหญ่ เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการบริการคลินิกกญัชาแบบผสมผสานให้กบั
โรงพยาบาลชมุชน

1. แพทยผ์ู้ส ัง่จ่ายยายงัขาดความมัน่ใจในการจ่าย
2. ขาดการประชาสมัพนัธ์การให้บริการแก่
ประชาชนทัว่ไป
3. การบนัทึกข้อมูลมีความซ า้ซ้อน ต้องบนัทึก
ข้อมูลหลายระบบ
4. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแผนปัจจบุนัและ
แผนไทยยงัไม่ราบรืน่
5. ประชาชนบางส่วนมีความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักญัชาทางการแพทยไ์ม่ถกูต้อง



มาตรการ/กลวิธี

1 เพ่ิมศกัยภาพเจา้หน้าท่ีสหวิชาชีพเพื่อให้บริการในคลินิกกญัชาฯ
1.1 อบรมเพ่ิมพูนทกัษะผูป้ฏิบติังานสหวิชาชีพในคลินิก ทัง้แผนไทยและแผนปัจจบุนั

1.2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนัระหว่างผูป้ฏิบติังาน และโรงพยาบาลพ่ีเล้ียง

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพหน่วยบริการกญัชาฯ  (ระบบส่งต่อ /คู่มือแนวทาง
การจา่ยยากญัชาแบบบูรณาการ การเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงค์)
2.1 จดัท าแนวปฏิบติัในการรกัษา (Guidance)  และระบบส่งต่อ  รว่มกนัทัง้แผน
ปัจจบุนัและแผนไทยระหว่างโรงพยาบาลในจงัหวดั 
2.2 ซกัซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพื่อบนัทึกข้อมูลและรายงานการใช้ยา
กญัชาทัง้แผนปัจจบุนัและแผนไทย
2.3 ประชุมอบรมโปรแกรม Tawai for health เพื่อรายงานอาการไม่พึงประสงค์ฯ

3. สื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ ความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกบักญัชาทางการแพทย์และ การ
บริการคลินิกกญัชาฯ ในสถานพยาบาลแก่ประชาชน

4. นิเทศติดตาม

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

1.1 ฝ่ายแพทยแ์ผนไทยฯ

2.2 ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

2.3 ฝ่าย อย.

1.2 ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

3. ฝ่าย อย.

4. ฝ่าย อย.

2.1 ฝ่ายสถานพยาบาลฯ



กลไกการขับเคล่ือน

จัดประชุม หรือ อบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้บริการในคลินิก

เป็นพี่เลีย้งให้ค าแนะน าแก่ รพช. ในการเปิดให้บริการคลินิกกญัชา    
ทางการแพทยท์ัง้แผนปัจจบุนัและแผนไทย

สสจ.สงขลา

รพช.
ด าเนินการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้งกัญชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันและ  แผนไทย และส่งเสริมให้มีการใช้กัญชาแผนไทย

รพศ./รพท. 

สสอ. 
ผลักดันให้มี รพ.สต.   ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในพ้ืนที่ และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้มีความรู้และ   
เฝ้าระวังการใช้





เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน
ได้รบัอนุมติั
แผนงาน/โครงการ

1. มกีารอบรมผูป้ฏิบติังาน                                                     
สหวิชาชีพ / ประชุมแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างผูป้ฏิบติังาน 
และโรงพยาบาลพ่ีเลีย้งในคลินิก
กญัชาฯ ทัง้แผนไทย และ               
แผนปัจจบุนั

2. มแีนวปฏิบติัในการรกัษา 
(Guidance)  และระบบส่งต่อ
รว่มกนัทัง้แผนปัจจบุนัและ
แผนไทยระหว่างโรงพยาบาล     
ในจงัหวดั

1. โรงพยาบาลชุมชนจดัตัง้คลินิก
กญัชาทางการแพทยผ์สมผสาน
แพทยแ์ผนปัจจบุนัและแพทย ์  
แผนไทยอย่างน้อย 1 โซน

2. จดัตัง้คลินิกกญัชา                    
ทางการแพทยแ์ผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล
อย่างน้อย 1 โซน

1. โรงพยาบาลชุมชน  
แต่ละโซนจดัตัง้คลินิก
กญัชาทางการแพทย์
ผสมผสาน อย่างน้อย
โซนละ 1 แห่ง            
ครบทัง้ 4 โซน

2. จดัตัง้คลินิกกญัชาทาง
การแพทยแ์ผนไทย     
ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบล โซนละ     
1 แห่ง ครบทัง้ 4 โซน

การก ากบั ติดตาม และประเมินผล : นิเทศผสมผสานระดบัจงัหวดัสงขลา ปีละ 2 คร ัง้ 



ระดบัความส าเรจ็ในการเข้าถึงบริการกญัชาทางการแพทย์

มีการประชุมแบบบูรณาการของคณะท างานพฒันาการน ากญัชาไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทยร์ะดบัอ าเภอ เพื่อก าหนดเป้าหมาย วางแผนด าเนินงานและผู้รบัผิดชอบระดบั 1

บุคลากรสหวิชาชีพใน รพ.หรือ รพ.สต. (ท่ีจะจดัตัง้คลินิกกญัชาฯ) ผ่านการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้เก่ียวกบักญัชาทางการแพทย์ระดบั 2

รพ. มีระบบรายงานตามท่ีกระทรวงก าหนดใช้งานได้จริง มีแนวปฏิบติัใน           
การรกัษา (Guidance) และระบบส่งต่อท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

รพช.มีการให้บริการคลินิกกญัชาฯ และมีการจ่ายยากญัชาแผนไทย

ระดบั 3

ระดบั 4

1. รพช. มีการจดัตัง้คลินิกกญัชาทางการแพทยผ์สมผสานฯ

2. รพ.สต.ในพ้ืนท่ีมีการจดัตัง้คลินิกกัญชาฯ อย่างน้อย 1 แห่ง 
ระดบั 5


