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ประเภท     [  ] วจิยั       [  ] R2R         [  ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [  ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ ] เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ..........................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย ์  [  ]  ทนัตแพทย ์ [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุม้ครองผูบ้ริโภค        

          [  ]  วทิยาศาสตร์การแพทย ์    [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทัว่ไป    [  ]  การแพทยแ์ผนไทย   
          [  ]  ป้องกนัและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน  [  ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พฒันาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอนัดบัรางวลัท่ีไดรั้บระดบัจงัหวดั 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ 1       [  ] รองฯ 2      [  ]  ชมเชย    
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หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง  อ าเภอเมือง จังหวดัพทัลุง 
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ช่ือเร่ือง การขบัเคล่ือนนโยบายกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ จงัหวดัพทัลุง 
ผู้จัดท าผลงาน      :คณะท างานพฒันาระบบบริการ(Service Plan) สาขาการแพทยแ์ผนไทย เบอร์โทร 0805212373 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง  อ าเภอเมือง จังหวดัพทัลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0805212373 E-mail:ttm.phatthalung@gmail.com 
เน้ือหาโดยย่อ   
  กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดนโยบายให้มีการบริการกญัชาทางการแพทย ์แก่ประชาชนไดอ้ย่าง
ปลอดภยั รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจดัตั้งคลินิกการใหบ้ริการกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการในหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยใหมี้การจดับริการคดักรอง ตรวจ วนิิจฉยั รักษาโรค จ่ายยา และให้ค  าปรึกษาผูป่้วยท่ีตอ้งใชย้ากญัชาปรุง
ผสม โดยร่วมกนัระหวา่งแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย หมอพื้นบา้น ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสภา
วชิาชีพก าหนด โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาให้กบัประชาชนท่ีเจ็บป่วยทรมานจากกลุ่มโรคร้ายและโรคท่ี
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรือแผนไทย ให้เข้าถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ 
ปลอดภยั และไดรั้บการติดตามควบคุมอาการและภาวะของโรคส่งผลให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมพฒันาระบบ
การให้บริการคลินิกกญัชาแบบบูรณาการทางการแพทยแ์ผนไทยและแผนปัจจุบนั พฒันาองค์ความรู้แก่บุคลากรและ
ประชาชนทัว่ไป  และพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2562 มีบทบญัญติัเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
อนุญาตให้จ  าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แก่ผูป่้วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาภายใตก้ารดูแลควบคุมและ
การให้ค  าแนะน าของแพทย์ผูไ้ด้รับอนุญาต เพื่ อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้กระท าได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์กัญชาท่ีมีคุณภาพภายใตก้ารดูแลของแพทยอ์ย่างใกล้ชิดโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของคนไข ้ภาวะของโรค คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ดุลความเส่ียงและประโยชน์ท่ีไดรั้บของ
ผูป่้วยแต่ละราย 
  สรุปผลการขบัเคล่ือนนโยบายกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ จงัหวดัพทัลุง แหล่งปลูก  ปี 2563 
จ  านวน 1 แห่ง คือ รพ.สต.บา้นนาปะขอ  ปี 2564 เพิ่มแหล่งปลูก จ านวน 5 แห่ง (รับเมล็ดพนัธ์ ด าเนินการปลูกแลว้) 1)
รพ.สต.บา้นปรางหมู่  2)รพ.สต.บา้นน ้ าเลือด (อยูใ่นขั้นตอนด าเนินการขออนูญาต 3) รพ.สต.หานโพธ์ิ  4) รพ.สต.
บา้นเขาปู่  5)รพ.สต.บา้นปากประ และรพ.สต.บา้นนาปะขอ ไดน้ าผลผลิตกญัชามาผลิตยาน ้ ามนัสนัน่ไตรภพ โดยมี
ขอ้บ่งใชแ้กก้ษยัเหล็กเกิดจากลมอดัแน่นแขง็เป็นดานอยูใ่นทอ้งนอ้ย 2) ดา้นการบริการคลินิกกญัชาทางการแพทย ์ปี 2563  
เปิดใหบ้ริการในรพ.จ านวน 4 แห่ง คือ รพ.พทัลุง/รพ.ป่าบอน/รพ.ควนขนุน/รพ.ปากพะยูน ในปี 2564 อยูใ่นขั้นตอนการ
ขอสนบัสนุนยา ใน รพช.จ านวน3 แห่ง คือ รพ.เขาชยัสน/รพ.บางแกว้ และรพ.ป่าพะยอม ในรพ.สต.จ านวน 4 แห่งอยูใ่น
ขั้นตอนการขออนุญา คือ รพ.สต.บา้นนาปะขอ/รพ.สต.แพรกหา /รพ.สต.บา้นพรุพอ้ /รพ.สต.บา้นสวน  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 มีผูม้ารับบริการ 812 คน ไดรั้บยา 756  คน (ร้อยละ 93.10 )และ ปี 2564 มารับบริการ 797 คน ไดรั้บยา 710 คน
(ร้อยละ 89.10 )โดยมีขอ้บ่งช้ีโรคแพทยแ์ผนไทย 1)นอนไม่หลบั 2)มะเร็ง 3)ปวดเม่ือย 4) หมอนรองทบัเส้นประสาท 5) พาร์กินสัน 
6)กลา้มเน้ืออ่อนแรง 7)ไมเกรน 8)เน้ืองอก 9)ขอ้เข่าเส่ือม 10)ภูมิแพ/้ สะเก็ดเงิน ขอ้บ่งช้ีโรค(แพทยแ์ผนปัจจุบนั)1)ผูป่้วย
ท่ีไดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง 2)ภาวะปวดปลายประสาทส่วนกลางท่ีด้ือต่อการรักษา 3)โรคพาร์กินสัน 4)ภาวะ
กลา้มเน้ือหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง ดา้นการประเมินคุณภาพชีวิตดีข้ึน ร้อยละ65.63 รับการสนบัสนุนยา
แผนไทยและน ้ ามนักัญชา(หมอเดชา)จากกองพฒันายาสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลพระอาจารยฟ่ั์นอาจาโร โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยาอภยัภูเบศวร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเด่นชยั 
  



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
1.ช่ือเร่ือง การขบัเคล่ือนนโยบายกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ จงัหวดัพทัลุง 
2.ผู้จัดท าผลงาน   :คณะท างานพฒันาระบบบริการ(Service Plan) สาขาการแพทยแ์ผนไทย เบอร์โทร 0805212373 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง  อ าเภอเมือง จังหวดัพทัลุง 
3. บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายสมุนไพรกัญชาและกัญชง เพื่อให้มีการบริการกัญชาทาง
การแพทย ์แก่ประชาชนไดอ้ยา่งปลอดภยั รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจดัตั้งคลินิกการให้บริการกญัชาทาง
การแพทยแ์บบบูรณาการในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยให้มีการจดับริการคดักรอง ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค จ่ายยา 
และใหค้  าปรึกษาผูป่้วยท่ีตอ้งใชย้ากญัชา โดยร่วมกนัระหวา่งแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย หมอพื้นบา้น ตาม
แนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพก าหนด 
 พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2562 มีบทบญัญติัเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้
จ  าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แก่ผูป่้วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาภายใตก้ารดูแลควบคุมและการให้
ค  าแนะน าของแพทย์ผูไ้ด้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการและให้กระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์กญัชาท่ีมีคุณภาพภายใตก้ารดูแลของแพทยอ์ย่างใกลชิ้ดโดยค านึงถึงความ
ตอ้งการของคนไข ้ภาวะของโรคคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ดุลความเส่ียงและประโยชน์ท่ีไดรั้บของผูป่้วยแต่ละราย
แต่ละกรณีไป  ดงันั้นการเปิดให้บริการกญัชาทางการแพทย ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาให้กบัประชาชนท่ีเจ็บป่วย
ทรมานจากกลุ่มโรคร้ายและโรคท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางแพทยแ์ผนปัจจุบนั หรือแผนไทย ให้เขา้ถึงสาร
สกดักญัชาทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ปลอดภยั และไดรั้บการติดตามควบคุมอาการและภาวะของโรคส่งผลให้
ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ก่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่และพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองอนัจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและระบบบริการดา้นสาธารณสุขต่อไป 
4. วตัถุประสงค์  
 1.เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการกญัชาทางการแพทยข์องประชาชนท่ีปลอดภยั 
 2.เพื่อเพิ่มศกัยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขในการใหก้ญัชาทางการแพทย ์
5. แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
ค านิยาม   
 1. การจดับริการคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ หมายถึง การจดับริการ คดักรอง ตรวจ วินิจฉยั 
รักษาโรค จ่ายยา และใหค้  าปรึกษาผูป่้วยท่ีตอ้งใชย้ากญัชา ดว้ย แพทยแ์ผนปัจจุบนั และ/หรือ แพทยแ์ผนไทยโดย
มีการจดัการบริการใหผู้ป่้วยเขา้ถึงได ้โดยง่าย เช่น มีระบบการคดักรองหรือนดัหมายล่วงหนา้ ระบบผูจ้ดัการเคส
(case manager) ประสานงานใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการ 

 2. ผูใ้ห้บริการ หมายถึง แพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนไทย หมอพื้นบา้น ทนัตแพทย ์ เภสัชกร และ
พยาบาล ท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการสั่งจ่ายยากญัชาไดต้าม พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 3. ยากญัชา หมายถึงยาสารสกดักญัชา ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกญัชาปรุงผสม หรือน ้ามนักญัชา  
 



6. วธีิการจัดเกบ็ 
 รวบรวมจากโรงพยาบาล จากระบบสารสนเทศ รายงานการสั่งใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละรายงานความ
ปลอดภยัจากการใชก้ญัชาทางการแพทย ์(HPVC/AUR/SAS) ส านกังาน คณะกรรมการอาหารและยา  
7. ผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายกญัชาทางการแพทย ์ดงัน้ี 
 7.1 ต้นน ้า:แหล่งปลูก ด้านการปลูก ประเภทค าขอ : ผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5/
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5   แหล่งปลูกปี 2563 จ  านวน 1 แห่งคือ รพ.สต.บา้นนาปะขอ ในปี 
2564 เพิ่มแหล่งปลูก จ านวน 5 แห่ง คือ (รับเมล็ดพนัธ์ ด าเนินการปลูกแลว้) 1)รพ.สต.บา้นปรางหมู่  2)รพ.สต.
บา้นน ้าเลือด (อยูใ่นขั้นตอนด าเนินการขออนูญาต 3) รพ.สต.หานโพธ์ิ  4) รพ.สต.บา้นเขาปู่  5)รพ.สต.บา้นปากประ  
 7.2 กลางน า้:แหล่งผลติ/สนับสนุน   
       1.ประเภทค าขอ : ผลิต (ปรุง) ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5/ครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5  1)รพ.สต.บา้นนาปะขอ: (ปรุง)โดยผลิตยาน ้ ามนัสนัน่ไตรภพ มีขอ้บ่งใช ้แกก้ษยัเหล็กเกิดจากลมอดั
แน่นแขง็เป็นดานอยูใ่นทอ้งนอ้ย  ท าใหมี้อาการเจบ็ปวดทอ้งแขง็ลามข้ึนไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได ้ 
      2.รับการสนบัสนุนยาแผนไทยและน ้ ามนักญัชา(หมอเดชา)จากกองพฒันายาสมุนไพร กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลพระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยาอภยัภูเบศวร์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเด่นชยั   
 7.3 ปลายน า้:คลนิิกกัญชาทางการแพทย์ ประเภทค าขอ : จ  าหน่าย 1) รพ.ป่าบอน 2) รพ.พทัลุง 3) รพ.ควนขนุน 
4) รพ.ปากพะยนู 5) รพ.บางแกว้  6) รพ. เขาชยัสน 7)รพ ป่าพะยอม  8)รพ.สต.บา้นนาปะขอ  
 ตารางท่ี 1  ผลการด าเนินคลินิกกญัชาทางการแพทย ์

 ปี 2563 ปี 2564 
 รพท./รพช. รพช.(รอสนบัสนุนยา) รพ.สต. 

1 โรงพยาบาลป่าบอน โรงพยาบาลเขาชยัสน รพ.สต.บา้นนาปะขอ(น าร่อง) 
2 โรงพยาบาลพทัลุง โรงพยาบาลบางแกว้ รพ.สต.แพรกหา(น าร่อง) 
3 โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลป่าพะยอม รพ.สต.บา้นพรุพอ้(มีความพร้อม) 
4 โรงพยาบาลปากพะยนู  รพ.สต.บา้นสวน(มีความพร้อม) 
 ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผูม้ารับบริการกญัชาทางการแพทย ์

  ล าดบั 
คลินิกญัชาทางการแพทย ์

 โรงพยาบาล 

ปี 2563 ปี 2564 
ผูรั้บบริการ 

(คน) 
ไดรั้บยา 
(คน) 

ร้อยละ 
ผูรั้บบริการ 

(คน) 
ไดรั้บยา 
(คน) 

ร้อยละ 

1 โรงพยาบาลป่าบอน 718 683 95.12 558  533  95.50  
2 โรงพยาบาลพทัลุง 55 44 80.00 69  65  94.20 
3 โรงพยาบาลควนขนุน 22 12 54.55 64  39  60.90  
4 โรงพยาบาลปากพะยนู 17 17 100 106  73 68.90  

   812  756 93.10 797 710 89.10 
 จากตารางพบวา่ ปี 2563 มีผูรั้บบริการ 812 คน รับยา 756 คน (ร้อยละ 89.10 ) (ไม่ผา่นการคดัรอง 66 ราย) 
 ปี 2564 มีผูรั้บบริการ 797 คน รับยา 710 คน (ร้อยละ 89.10 ) (ดีข้ึน งดจ่ายยา 26 ราย/ไม่ผา่นการคดัรอง 61 ราย) 



 ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคุณภาพชีวติผูม้ารับบริการกญัชาทางการแพทย ์

  
ล าดบั 

คุณภาพชีวติผูรั้บบริการ 

 ปี 2563  ปี 2564 

ดีข้ึน 
(ร้อยละ) 

ไม่เปล่ียน 
แปลง 
(ร้อยละ) 

แยล่ง 
(ร้อย
ละ) 

ไม่
ทราบ 
(ร้อยละ) 

ดีข้ึน 
(ร้อยละ) 

ไม่
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

แยล่ง 
(ร้อย
ละ) 

ไม่
ทราบ 
(ร้อยละ) 

1 โรงพยาบาลป่าบอน 61.93 16.84 - 21.23 64.92 5.44  29.64 
2 โรงพยาบาลพทัลุง 59/09 312.82  9.09 58.46 30.77  10.77 
3 โรงพยาบาลควนขนุน 50.00 41.67  8.33 84.62 15.38   
4 โรงพยาบาลปากพะยนู 70.59 25.00  16.67 67.12 23.29  9.59 

  61.77 18.12  20.11 65.63 10.14  24.23 
     จากตาราง พบวา่คุณภาพชีวติผูรั้บบริการกญัชาทางการแพทย ์ปี2563 ดีข้ึนร้อยละ 61.77 ปี 2564 ดีข้ึนร้อยละ65.63 
 ตารางท่ี 4 ขอ้มูลการจ่ายยากญัชาทางการแพทย ์

รายการยา 
  ป่าบอน พทัลุง ควนขนุน ปากพะยนู 
  2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 

1.น ้ามนักญัชา (สูตร
หมอเดชา) แบบ SAS  

คน 606 418 0 0 0 0 11 64 
ขวด 1171 720 0 0 0 0 11 68 

2.ต ารับศุขไสยาศน์  คน 30 17 8 15 6 17 7 5 
  ซอง 877 141 14 76 67 233 125 205 

3.ต ารับท าลายพระสุเมรุ  
คน 30 57 5 5 8 22 3 4 
ซอง 1134 289 9 56 150 382 90 210 

4.ต ารับแกล้มแกเ้ส้น  คน 14 41 0 0 0 0     
  ซอง 217 131 0 0 0 0     
5. THC:CBD   คน     12 12 1 0     
  ขวด     12 20 1 0     
6.GPO THC สูตร 3 คน     19 32 0 0     
  ขวด     61 112 0 0     
        จากตารางพบวา่ ผูรั้บบริการใชน้ ้ามนักญัชา (สูตรหมอเดชา) แบบ SAS ในปริมาณท่ีสูงกวา่ยาต ารับ  
โดยปี 2564 รับน ้ามนักญัชา จ านวน  462 คน 788 ขวด  นอ้ยกวา่ ปี 2563 ท่ีจ  านวน 617  คน 1,182 ขวด     
 ปี 2564  รับต ารับศุขไสยาศน์ จ  านวน 54 คน 655 ซอง มากกวา่ ปี 2563 ท่ีจ  านวน 51 คน 1,083 ซอง   
 ปี 2564 รับต ารับท าลายพระสุเมรุ จ านวน 88 คน 937 ซอง มากกวา่ ปี 2563 ท่ีจ  านวน 46 คน 1,383 ซอง    
 ปี 2564 รับต ารับแกล้มแกเ้ส้น จ านวน 41 คน 131ซอง มากกวา่ ปี 2563 ท่ีจ  านวน 14 คน 217 ซอง 
 
 
 
 



 ตารางท่ี 5 รายงานขอ้บ่งช้ีโรค/อาการส าคญัท่ีมารักษา (โรคแผนปัจจุบนั) 

ท่ี อาการ 
ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 ผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง 25 67.56 27 61.36 
2 ภาวะปวดปลายประสาทส่วนกลางท่ีด้ือต่อการรักษา 7 18.91 8 18.18 
3 โรคพาร์กินสัน 2 5.40 7 15.91 
4 ภาวะกลา้มเน้ือหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็ 1 2.70 1 2.27 
5 โรคอลัไซเมอร์ 1 2.70 1 2.27 
6 ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนจากยาเคมีบ าบดั 1 2.70 - - 

    
 ตารางท่ี 6 รายงานขอ้บ่งช้ีโรค/อาการส าคญัท่ีมารักษา (แพทยแ์ผนไทย) 

ท่ี อาการ 
ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

อนัดบั จ านวน(คน) ร้อยละ อนัดบั จ านวน(คน) ร้อยละ  
1 นอนไม่หลบั 1 210 29.09 2 150 22.52  

2 CA  2 165 22.85 1 218 32.73  

3 ปวดเม่ือย 3 80 11.08 3 61 9.16  
4 ปวดหมอนรองทบั 4 44 6.09 10 15 2.25  
5 พาร์กินสัน 5 40 5.54 4 43 6.46  
6 กลา้มเน้ืออ่อนแรง 6 37 5.12 8 18 2.70  
7 ไมเกรน 7 32 4.43 6 19 2.85  
8 เน้ืองอก 8 22 3.05 7 18 2.70  
9 ขอ้เข่าเส่ือม 9 13 1.80   2 0.30  

10 ภูมิแพ ้ 10 12 1.66 9 17 2.55  
11 สะเก็ดเงิน 10 12 1.66   13 1.95  
12 ปวดขอ้   6 0.83 10 15 2.25  
13 หมอนรองเส่ือม   0 0 10 15 2.25  
14 อมัพฤต   0 0 5 20 3.00  
จากตารางพบวา่ รายงานขอ้บ่งช้ีโรค ในปี 2563  3 อนัดบั  ในกลุ่มอาการนอนไมหลบั มะเร็ง และปวดเม่ือย  
ปี 2564 3 อนัดบั  ในกลุ่มอาการ มะเร็ง นอนไม่หลบั และปวดเม่ือย 
 
 
 
 



8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ขอ้เสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพฒันา/ ขอ้จ ากดั  
 สรุปผลการศึกษา 
  คลินิกกญัชาทางการแพทย ์ในรพ.จ านวน 7 แห่ง คือ รพ.พทัลุง /รพ.ป่าบอน /รพ.ควนขนุน /รพ.
ปากพะยูน /รพ.เขาชยัสน /รพ.บางแกว้ และรพ.ป่าพะยอม ในรพ.สต. จ านวน 4 แห่ง คือรพ.สต. บา้นนาปะขอ/ 
รพ.สต. แพรกหา / รพ.สต. บา้นพรุพอ้/รพ.สต. บา้นสวน ปัญหาส่วนใหญ่ของการเปิดบริการคลินิกกญัชาทาง
การแพทย ์คือตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการในหลาย  ภาคส่วน ทั้งทาง ดา้นสถานท่ีในการตรวจรักษา ดา้นความ
พร้อมของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ด้านเวชภณัฑ์ยา และ ดา้นงบประมาณ รวมทั้งใชเ้วลานานในการรายงานขอ้มูล
แต่ละโปรแกรม ผูป่้วยมีความเช่ือวา่กญัชาสามารถรักษา โรคท่ีตนเป็นอยู ่ซ่ึงไม่ใช่โรคท่ีมีหลกัฐานทางวิชาการวา่
สามารถใชก้ญัชาในการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ การเขา้ถึงบริการจดัท า
ส่ือแผน่พบัเพื่อเผยแพร่เร่ืองความรู้กญัชาทางการแพทย ์ทั้งในส่วนแผนปัจุจบนัและแผนไทย , การใชก้ญัชาอยา่ง
ปลอดภยั และการประชาสัมพนัธ์คลินิกกญัชาในจงัหวดัพทัลุง เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการจากคลินิกกญัชา 
นอกจากน้ีอบรม อสมเก่ียวกบักญัชาทางการแพทย ์แลว้ให้ อสม ไปส่งต่อความรู้ในประชาชนเพื่อให้ ประชาชน
ในชุมชน และ อสม มีความรู้เก่ียวกบักญัชาปลอดภยั รวมทั้งป้องกนัการใชก้ญัชา ท่ีมีแหล่งท่ีมาผิดกฎหมายและ
ไม่มีคุณภาพในการรักษา จนท าให้เกิดอนัตรายในการใช้กญัชาในการรักษาโรคได ้ และการเตรียมการบริหาร
จดัการยาในเขตสุขภาพเดียวกนั 
  ขอ้เสนอแนะ แนวคิดเพื่อการพฒันา 
  1.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งผลิตสารสกดักญัชาสูตร THC:CBD  เพิ่มมากข้ึน 
  2.ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบักญัชาทางการแพทยแ์ละช่องทางบริการ ผา่นทางส่ือสาร
ท่ีหลากหลาย ไปยงั ประชาชน อสม. ชมรมหมอพื้นบา้น และเครือข่ายแพทยแ์ผนไทย  

 จดัท าโครงการพฒันาและขยายเครือข่ายแกนน า อสม. กญัชาทางการแพทยใ์นชุมชน จงัหวดั
พทัลุง ปีงบประมาณ 2564  เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบักญัชาทางการแพทยท่ี์ถูกตอ้งสู่ประชาชนและ
การใชผ้ลิตภณัฑก์ญัชาท่ีปลอดภยัในชุมชน 
   3.สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมหลกัสูตรการใชก้ญัชาทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. เอกสารอา้งอิง 
 กระทรวงสาธารณสุข.ระบบสืบคน้ขอ้มูลอนุญาตกญัชา.กองควบคุมวตัถุเสพติด [อินเตอร์เนต]. 2564 
[เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564].เขา้ถึงไดจ้าก https://cannabis.fda.moph.go.th/ 
 กระทรวงสาธารณสุข.ระบบรายงาน Cannabis Intelligence Dashboard กองควบคุมวตัถุเสพติด 
[อินเตอร์เนต]. 2564 [เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564].เขา้ถึงไดจ้าก https://cannabis.fda.moph.go.th/ 
 กระทรวงสาธารณสุข.คน้หาจากโรงพยาบาลศุนย/์ทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกกญัชาทางการแพทย์
แผนไทย[อินเตอร์เนต]. 2564 [เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564].เขา้ถึงไดจ้าก
https://www.moph.go.th/index.php/medical_marijuana_clinics 
 กระทรวงสาธารณสุข.แนวทางการจดับริการคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์บบบูรณาการ.พิมพค์ร้ังท่ี 1 
นนทบุรี:กรมการแพทย ์2562 
 คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการจดับริการคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทยในสถานพยาบาล 
คู่มือมาตรฐานการจดับริการคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทยในสถานพยาบาล. นนทบุรี:กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลือก.2564  
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