
สถาบันกัญชาทางการแพทย์

นพ กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกัญชำทำงกำรแพทย์

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข





นโยบายกัญชาทางการแพทย์

ระยะที่ 1 การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์

ระยะที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์ได้ประโยชน์
ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ าบัด
โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 
ภาวะปวดประสาท 
ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ าหนักตัวน้อย
การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์น่ำจะได้ประโยชน์
โรคพารก์ินสัน 
โรคอัลไซเมอร์
โรควิตกกังวลไปทั่ว
โรคปลอกประสาทอักเสบ

ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์อำจได้ประโยชน์

โรคมะเร็ง



ยำที่เข้ำบัญชียำหลักแห่งชำติ



1. ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร  
2. ยาท าลายพระสุเมรุ แก้ลมเปลี่ยวด า เป็นยาเสริมในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต 
3. ยาแก้ลมแก้เส้น แก้ลมในเส้น บรรเทาปวดเมื่อย
4. ยาสารสกัดกัญชา THC 0.5 mg/drop  palliative care, CINV
5. ยาสารสกัดกัญชา THC:CBD  1:1  palliative care
6. ยาสารสกัด CBD ใช้ในโรคลมชักในเด็ก (โครงการของกรมการแพทย์)
7. ยาน้ ามันเดชา ( โครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก )
8. ยาน้ ามันกัญชาทั้ง 5 ( โครงการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร )

ยำที่เข้ำบัญชียำหลักแห่งชำติ

ประกาศ สปสช

172 บาท

150 บาท

2,000 บาท

900 บาท

500 บาท

รอเงื่อนไข สปสช



Phase  กัญชำทำงกำรแพทย์

❑ Phase   I ขับเคลื่อนด้วยระบบเขตสุขภำพ สสจ

❑ Phase II เพิ่มกำรขับเคลื่อนด้วยหน่วยงำนภำครัฐอื่น
( GPO , มหำวิทยำลัย  ฯลฯ )

❑ Phase III เพิ่มขับเคลื่อนด้วยหน่วยงำนเอกชน
( ประมวลกฎหมำยยำเสพติด พรบ กัญชำ กัญชง )
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ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง ระบบก ำกับและติดตำม รวมต้นทำง - ปลำยทำง ระบบก ำกับและติดตำม

ชิ้น

งำนวิจัยกัญชำหลังอนุญำติให้น ำมำใช้ทำงกำรแพทย์

ต้นน้ ำ : การพัฒนาสายพันธุ์และการวิจัย ด้านการปลูก/การเก็บเกี่ยวเบื้องต้นและการแปรรูปเบื้องต้น 
กลำงน้ ำ : การพัฒนาสูตรต ารับและการผลิต 
ปลำยน้ ำ : การน าไปใช้ประโยชน์



กลุ่มโรค/อำกำรที่มีกำรวิจัยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
โรคมะเร็ง (มีการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งในหลอดทดลอง และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะท้าย)  
นอนไม่หลับ (ปัจจุบันมียาหลายต ารับที่ผ่านการวิจัยแล้วว่าใช้ได้ผลดี 
และก าลังศึกษาวิจัยกลไก เพื่อให้สั่งใช้ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น)  
ปัญหำสุขภำพจิตที่กำรรักษำมำตรฐำนไม่ได้ผล (เช่น โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ) 

งำนวิจัยกัญชำหลังอนุญำติให้น ำมำใช้ทำงกำรแพทย์

โรค/อำกำรที่ศึกษำวิจัย : มะเร็ง, นอนไม่หลับ, โรคลมชัก, 
โรควิตกกังวล, โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ, 
ความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์, 
ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยสมองเส่ือม



มำตรกำร 5 ด้ำน
เพื่อสนับสนุนกำรใช้กัญชำอย่ำงปลอดภัย

www.medcannabis.go.th   E-mail : info@medcannabis.go.th
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

www.medcannabis.go.th   E-mail : info@medcannabis.go.th

1. ส่งเสริมกำรใช้ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ
2. กำรควบคุมด้วยกฎหมำย
3. กำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรใช้ในทำงที่ผิด
4. กำรดูแลรักษำพยำบำล และบ ำบัดรักษำ
5. กำรก ำกับติดตำมผลกำรขับเคลื่อนตำมมำตรกำรที่ก ำหนด



ตัวชี้วัด สำขำกัญชำทำงกำรแพทย์

ร้อยละของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข
ที่กำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์

ผู้ป่วยที่มีกำรวินิจฉัยระยะประคับประคอง
(Palliative care) ที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

รพ.สังกัด สป.สธ.
รพ.สังกัดกรมวิชำกำร
สถำนพยำบำลเอกชน

70%

เขตสุขภำพละ 3 แห่ง

5%

เพ่ิมขึ้น 5%

เกณฑ์เป้ำหมำยปี 65

70%

www.medcannabis.go.th   E-mail :
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

www.medcannabis.go.th         E-mail : mcimoph@gmail.com



จ ำนวนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
โรงพยำบำลสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 70%

เกณฑ์เป้ำหมำย

ร้อยละ

ข้อมูลจำกเขตสุขภำพ ณ เดือนสิงหำคม
www.medcannabis.go.th   E-mail :

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
www.medcannabis.go.th         E-mail : mcimoph@gmail.com
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จ ำนวนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสังกัดกรมวิชำกำร
ร้อยละ

70%
เกณฑ์เป้ำหมำย

ข้อมูลจำกเขตสุขภำพ ณ เดือนสิงหำคม
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จ ำนวนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์สถำนพยำบำลเอกชน

แห่ง

จ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชนที่เปิดคลินิก (%)จ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชนที่เปิดคลินิก (แห่ง)
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หมายเหตุ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน ท่ีมีใบอนุญาตจ าหน่าย
ข้อมูลจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ณ เดือนสิงหำคม
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ร้อยละของจ ำนวนผู้ป่วยที่มีกำรวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

ข้อมูลจำกระบบ HDC Service plan สำขำกัญชำ รำยงำนที่ 1
ณ วันที่ 25 สิงหำคม 2565

ร้อยละ
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ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

• ไตรมำสที่ 1 ปี 2565  เพิ่มขึ้นจำก ปี 2564   ผลงำน 109 %
• ไตรมำสที่ 2 ปี 2565  เพิ่มขึ้นจำก ปี 2564   ผลงำน 78 %
• ไตรมำสที่ 3 ปี 2565  เพิ่มขึ้นจำก ปี 2564   ผลงำน 133 %

เกณฑ์เป้ำหมำย

ร้อยละ 5
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลจำกระบบ HDC Service plan สำขำกัญชำ รำยงำนที่ 8 
ณ วันที่ 25 สิงหำคม 2565

รวมปีงบประมาณ 2565 เพิ่มขึ้น 115 %

www.medcannabis.go.th   E-mail :
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ร้อยละการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 

ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
3 จ านวนงานวิจัยหรือการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกัญชาทางการแพทย์


