
กญัชาทางการแพทย์

ประเด็นที ่2 

จงัหวดัสตลู เขตสขุภาพที ่12 รอบที ่2/2565

2.1 กญัชาทางการแพทย์

2.2 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ



กลไกการขบัเคลือ่นกญัชาเพือ่เศรษฐกจิ เขต 12

ตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั :รอ้ยละของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการ

สถานทีป่ลกูกญัชา 2 แหง่
• ไดร้ับอนุญาตแลว้

1.รพ.สต.บา้นเขาแดง+วสช.เพือ่เศรษฐกจิทางเลอืกจงัหวัดสตลู อ.ทุง่หวา้

2.รพ.สต.ทุง่นุย้+วสช.บา้นโตนปาหนัน อ.ควนกาหลง

สถานทีป่ลกูกญัชา จงัหวดัสตลู



ตวัชีว้ดั:

• รอ้ยละของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์

(เป้าหมายรอ้ยละ 70)

• รอ้ยละของผูป่้วยท ัง้หมดทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์

(เป้าหมายเพิม่ข ึน้จากปี 64 รอ้ยละ 5)

• รอ้ยละของผูป่้วยทีม่กีารวนิจิฉยัระยะประคบัประคอง (Palliative care) ทีไ่ดร้บัการ

รกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย์ (เป้าหมายรอ้ยละ 5)



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั :รอ้ยละของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

รพ. ทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

- รอบที ่1 จ านวน 4 แหง่

- รอบที ่2 จ านวน 7 แหง่ 

จากท ัง้หมด 7 แหง่

• รพ.สต. 4 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.สต.ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง, 
สอน.นคิมพฒันา อ.มะนงั, รพ.สต.เขาขาว อ.ละง,ู 
รพ.สต.ปากน า้ อ.ละงู

จากท ัง้หมด 54 แหง่ มแีพทยแ์ผนไทย 4 แหง่

• เอกชน 1 แหง่ ไดแ้ก่ คลนิกิหมอสมวงศก์ารแพทย์
แผนไทย อ.เมอืง

รพ.สงักดั สป. ทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์ (เป้าหมายรอ้ยละ 70)

100%

รพ.ทีเ่ปิดบรกิารคลนิกิ รพ.ทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดบรกิารคลนิกิ



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของผูป่้วยท ัง้หมดทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์
(เป้าหมายเพิม่ข ึน้จากปี 64 รอ้ยละ 5)
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ผูไ้ดร้บัยารอบ 1 (คน)

ผูไ้ดร้บัยารอบ 2 (คน)

จ านวนผูป่้วยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์
ผูไ้ดร้บัยากญัชาทางการแพทย์

• เป้าปี 65 จ านวน 249 คน

• ผลงาน

- รอบ 1 จ านวน 87 คน

- รอบ 2 จ านวน 255 คน

(รอ้ยละ 102.41)

• รพ.มะนงั ผูร้บับรกิาร 2 คน
ไมเ่ขา้เกณฑก์ารรกัษา 

*ขอ้มลูจากรายงานของ รพ.



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั :รอ้ยละของผูป่้วยทีม่กีารวนิจิฉยัระยะประคบัประคอง (Palliative care) 
ทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์(เป้าหมายรอ้ยละ 5)

จ านวนผูป่้วย Palliative care ทีไ่ดร้บัยากญัชา (คน)
ผูป่้วย Palliative care (Z515)

• ปี 65 ผูป่้วย 203 คน

• ไดร้บัยา 13 คน (รอ้ยละ 6.40)

*ขอ้มลูจาก HDC
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ภาพกจิกรรม/ผลงานเดน่

เสน้ทางทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

แหลง่ปลกูกญัชาบา้นโตนปาหนัน อ.ควนกาหลง



ภาพกจิกรรม/ผลงานเดน่
เครอืขา่ยรา้นยาคดักรองผูป่้วย

สง่ตอ่คลนิกิกญัชาทางการแพทย์

รว่มจัดบธูนทิรรศการในงานกาชาด จ.สตลู

รายการรอบรูเ้รือ่งสขุภาพ สถานวีทิยกุระจายเสยีง จ.สตลู



หนว่ยงาน เป้าหมายเพิม่การเขา้ถงึการใหบ้รกิารของประชาชน

รพ. - ปรับ/เพิม่เวลาเปิดบรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัคลนิกิ 
Palliative care, ผูส้งูอาย ุเพือ่เพิม่กลุม่เป้าหมาย

รพ.สต. - เปิดคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์(เป้าหมายครอบคลมุทกุอ าเภอ)

สสจ. - แลกเปลีย่น/ถา่ยทอดประสบการณ์ (Palliative care) เพิม่ความมั่นใจ                  
แพทยผ์ูส้ัง่ใชย้ากญัชา

- พัฒนาตอ่ยอดผูป้ระกอบการ ใหไ้ดรั้บการอนุญาตผลติภณัฑส์ขุภาพ                          
ตามทีก่ฎหมายก าหนด (ผลติภณัฑอ์าหาร, เครือ่งส าอาง)

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา



THANK YOUTHANK YOU


