
โครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้
ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย

ใน รพ.สต. และชุมชน ระยะที่ 2
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

23 กรกฎาคม 2563



การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

2

สถานบริการสาธารณสขุของรัฐที่จัดบริการคลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย 340 แห่ง
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ผู้เข้ารับบริการ

ผู้ผ่านเกณฑ์

ผู้รับบริการ 61,824 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 59,013 ครั้ง
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การใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม (ครั้ง)
ศุขไสยาศน์ 1,815 คร้ัง

ท าลายพระสุเมรุ 1,170 คร้ัง

น้ ามันกัญชา 50,786 คร้ัง
(ต ารับหมอเดชา ภายใต้โครงการวิจัย)

แก้ลมแก้เส้น   772 คร้ัง

ทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง  1,556 ครั้ง
อัมฤตย์โอสถ      128 ครั้ง
อไภยสาลี           72 คร้ัง
ไฟอาวุธ             39 คร้ัง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563



หลักการและเหตุผล
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดท าโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาส าหรับการใช้
ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ.สต. และชุมชน (ระยะที่ 1) โดยด าเนินการน าร่องการปลูกและผลิตยา
กัญชาใน รพ.สต. จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. คลองม่วง จ.นครราชสีมา, รพ.สต. เชียงพิณ จ.อุดรธานี, รพ.สต. บ้าน
นายอเหนือ จ.สกลนคร และ รพ.สต. นาปะขอ จ.พัทลุง

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทยท์ี่ปลอดภัย สะดวก และมากยิ่งขึ้น จึงจัดท าโครงการพัฒนากัญชา
ส าหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ.สต. และชุมชน (ระยะที่ 2) เพื่อเพิ่มพื้นที่เป้าหมาย
ท่ีมีความพร้อมส าหรับการด าเนินการปลูกกัญชา และให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน



โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยใน 
รพ.สต. และชุมชน (ระยะที่ 1)
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รพ.สต. คลองม่วง
จ.นครราชสีมา

รพ.สต. นาปะขอ 
จ.พัทลุง



วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสรมิและพฒันาการปลกูกัญชาไทย
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งปลูกกัญชา แหล่งผลิตยา 
และผู้ใช้ยากัญชา (บุคลากรทางการแพทย)์

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงยากัญชาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
แก้ปัญหาน้ ามันกัญชาที่ผิดกฎหมาย และไม่ปลอดภัย

5กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



(ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกัญชาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(ม.ค. 63 – ก.ย. 63 รวม 9 เดือน)
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ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 

รพ.สต. ที่ปลูก

การปรุง
ยาน้ ามัน

สนั่นไตรภพ 
ใน รพ.สต.

การผลิตยากัญชา 
ใน WHO - GMP 

การใช้ยา

การจัดบริการ จ านวนผู้รับบริการ

ปี 2563 (ม.ค. 63 – ก.ย. 63)

ระยะ 1
ม.ค. 63 – พ.ค. 63

4 แห่ง
60 - 100 ต้น/แห่ง/รอบ

รพ.สต. 4 แห่ง รพ.สต. 4 แห่ง รพ.สต. 4 แห่ง > 400 คน

ระยะ 2 
มิ.ย. 63 – ก.ย. 63

150 แห่ง
50 ต้น/แห่ง/รอบ

พื้นที่ปลูก 12 x 4 ม.
(60 เมล็ด/แห่ง/รอบ)

-
กองพัฒนายา

แผนไทยฯ

ในสถานบริการ
สาธารณสุข
ทั่วประเทศ

> 15,000 คน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



ระยะเวลาด าเนินการ
มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563

(4 เดือน)
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ประโยชน์ที่ได้รับ

1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

2. เพ่ิมแหล่งวัตถุดิบกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

3. เกิดการพัฒนามาตรฐาน และเพิ่มการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.

4. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของประชาชนทั่วประเทศ

งบประมาณด าเนินการ
ระยะท่ี 2
งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2563 
จ านวน 3,800,000 บาท

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



ขอแจ้งการโอนงบประมาณเบิกแทนกันฯ
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แผนผังขั้นตอน
การด าเนินงาน
ของ รพ.สต.

ขั้นตอน ระยะเวลา
1. ชี้แจงขั้นตอนและการด าเนินโครงการ 18 ก.ค. 63  

23 ก.ค. 63
2. เตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
- เตรียมเอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ 
(ปลูก) และครอบครอง

ภายใน 
31 ส.ค. 63

- เตรียมโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อเตรียมพร้อมให้ 
อย. ตรวจโรงเรือน

ภายใน 
31 ส.ค. 63

3. ส่งค าขออนุญาตผลิต (ปลูก) /ครอบครอง 
และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังกรม พท.
- รพ.สต. กรอกแบบค าขอเสนอ สสจ.
- สสจ. รวบรวมเอกสารส่งมายังกรม พท.

ภายใน 
31 ส.ค. 63

3. ส่งค าขออนุญาตผลิต (ปลูก) /ครอบครอง 
และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังกรม พท.
- รพ.สต. กรอกแบบค าขอเสนอ สสจ.
- สสจ. รวบรวมเอกสารส่งมายังกรม พท.

ภายใน 
31 ส.ค. 63

4. เสนออนุกรรมการพิจารณาการปลูกฯ 
และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

(ตามก าหนดการ
ประชุมของ อย.)

รพ.สต. ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
และมีไว้ในครอบครองซึ่ง ยส. 5

ขั้นตอน ระยะเวลา
5. กระจายเมล็ดพันธุ์กัญชาให้กับ รพ.สต.
ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
และครอบครอง
- รพ.สต.มารับที่กองพัฒนายาแผนไทยฯ
- ผ่านทาง ปณท. 

ก.ย. – ธ.ค. 63

6. ด าเนินการปลูกกัญชา/ดูแล/เก็บเกี่ยว 
และการส่งวิเคราะห์วัตถุดิบตามมาตรฐาน

ก.ย. 63
เป็นต้นไป

7. การรับวัตถุดิบกัญชาแห้งเข้าคลังกัญชา
กลางที่กองพัฒนายาแผนไทยฯ

ม.ค. 64
เป็นต้นไป

8. การผลิตและกระจายต ารับยาแผนไทย
ทีม่ีกัญชาปรุงผสมให้กับหน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐ

ม.ค. 64
เป็นต้นไป
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ค าสั่งมอบอ านาจฯ
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เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ

1. แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตปลกูกัญชา
2. Model โรงเรือน
3. รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ
4. ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาตผลติฯ
5. ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาตครอบครองฯ
6. โครงการปลูกกัญชาฯ
7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่
8. ตัวอย่างการรับรองตนเอง
9. ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน การขนส่ง
10. ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน การท าลาย
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ตัวอย่าง
เอกสาร

ประกอบการ
ขออนุญาตฯ
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เอกสารที่เก่ียวข้อง
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ขอบคุณครับ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สกกท.


