
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
 1. กัญชาทางการแพทย์  
 2. สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ   
 

2. หัวข้อ 

   กัญชาทางการแพทย์ 
 
3. สถานการณ์ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

1.วันเปิดคลินิก และวันให้บริการแผนไทย เปิดบริการทุกวัน  
แผนปัจจุบัน เปิดบริการทุกวัน ให้ค าปรึกษา / วันพฤหัสบดี แพทย์ออกตรวจ 
2. จ านวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันทั้งหมด 1,827 ราย แบ่งออกเป็น  

2.1 จ านวนผู้รับบริการ/โรค,ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา และได้รับสารสกัด
กัญชาจ านวน 19 ราย / 30 ครั้ง แบ่งเป็น  

1.รายเก่าจ านวน 8 ราย   
2.รายใหม่จ านวน 11 ราย รายละเอียดดังนี้ 

  1. ผู้ป่วยมะเร็ง จ านวนทั้งหมด 431 ราย ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีข้อห้าม 13 ราย ผู้ที่มีข้อห้าม 418 ราย 
1.1 ผู้ที่ไม่มีข้อห้าม 13 ราย /18 ครั้ง 

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด  
1.2. ผู้ที่มีข้อห้าม 418 ราย 

1.2.1 ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 214 ราย 

1.2.2 ผู้ป่วยมะเร็งที่มีโรคร่วม 204 ราย 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับสารสกัดจากกัญชา คือผู้ที่ไม่มีข้อห้าม มีจ านวน 13 ราย ประกอบด้วย 

- ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดและ มีอาการปวด จ านวน 10 ราย  
ผลการรักษาหลังจากได้รับสารสกัดกัญชา ทุกคนมีการตอบสนองต่อสารสกัดกัญชาได้ดี ไม่มีผลข้างเคียง 
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามล าดับ ทุเลาปวด 

- ผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดและปฏิเสธการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน          
จ านวน 3 ราย  



ผลการรักษาหลังจากได้รับสารสกัดกัญชา ทุกคนมีการตอบสนองต่อสารสกัดกัญชาได้ดี ไม่มี
ผลข้างเคียง 
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามล าดับ คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. โรคปวดเรื้อรัง ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (Chronic intractable pain)  

จ านวน 8 ราย เป็นผู้ที่มีข้อห้าม 4 ราย ไม่มีข้อห้าม 4 ราย 
จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับสารสกัดจากกัญชา คือผู้ที่ไม่มีข้อห้าม มีจ านวน  4 ราย ประกอบด้วย 

- รักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ แล้วไม่ได้ผล จ านวน 4 ราย ได้รับยา 4 ราย 
ผลการรักษา หลังจากได้รับสารสกัดกัญชามีการตอบสนองต่อสารสกัดกัญชาได้ดี ไม่มีผลข้างเคียง 

มีอาการดีข้ึนตามลาดับ ทุเลาถึงหายปวด คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2.1. มีภาวะนอนไม่หลับ (insomnia) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา  

จ านวน 44 ราย เป็นผู้ที่มีข้อห้าม 42 ราย ไม่มีข้อห้าม 2 ราย 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับสารสกัดจากกัญชา คือผู้ที่ไม่มีข้อห้าม มีจ านวน 2 ราย  
ผลการรักษา หลังจากได้รับสารสกัดกัญชา ทุกคนมีการตอบสนองต่อสารสกัดกัญชาได้ดี ไม่มี

ผลข้างเคียง 
มีคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นตามลาดับ สามารถหยุดยานอนหลับได้ทุกคน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
2.2 โรคกลุ่มอาการ/โรค อ่ืนๆ ที่มารับบริการ จ านวน 230 ราย  

โรคต่อมไร้ท่อ       4 ราย 

โรคภูมิแพ้ หอบหืด      6 ราย 

โรคเลือดจาง เม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง ธารัสซีเมีย    86 ราย 

โรคเบาหวาน ไขมัน      90 ราย 

โรคเก๊า ข้อเข่าเสื่อม      18 ราย 

โรคไทรอยด์เป็นพิษ      4 ราย 

โรคถุงลมโป่งพอง       9 ราย 

ต่อมลูกหมากโต       4 ราย 

ต่อมน้ าเหลืองโต       2 ราย 
สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ไมเกรน     4 ราย 
โรคซึมเศร้า       3 ราย 

 

หมายเหตุ ไม่ได้รับสารสกัดจากกัญชา 
 

2.3 จ านวนผู้รับบริการ ขอรับค าปรึกษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จ านวน 544 ราย  
ค าถาม เช่น ยากัญชารักษาโรคอะไรได้บ้าง ยากัญชาเป็นแบบไหน ใบสดต้มดื่มได้ไหม ไม่มีโรคประจ าตัว
สามารถใช้ยากัญชาได้ไหม ตอนนี้ให้เคมีอยู่ใช้ยากัญชาได้ไหม  
 

2.4 จ านวนผู้รับบริการ ขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ จ านวน 570 ราย 
ค าถาม เช่น คลินิกกัญชาเปิดทุกวันไหม อยากขอรับยากัญชาต้องท าอย่างไรบ้าง ที่ รพ.มียากัญชาขายไหมแจก
ฟรีหรือต้องพบแพทย์ นอกจากท่ี รพ.เจ้าพระยายมราชแล้วมีที่อ่ืนอีกไหม 
 

2.5 จ านวนผู้รับบริการ รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ/จากหอผู้ป่วย จ านวน 0 ราย 



3. ยาที่ใช้ไปทั้งหมดยาที่คงเหลือในคลังพร้อมวันหมดอายุ 
 

ชื่อยา จ านวนที่รับเข้าคลัง 
(ขวด) 

จ านวนที่ใช้ไป 
(ขวด) 

ปริมาณคงคลัง
(ขวด) วันหมดอายุ 

THC1.7% 
สนับสนุนจากร.พ.
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

250 
 

51 
 
 

94 
 

14/9/21 
*หมดอายุรอท าลาย

156 ขวด 

CBD 0 0 0 0 
THC:CBD 0 0 0 0 

 
4. ปัญหา / อุปสรรค / ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /
ส่วนกลาง / ผู้บริหาร / ระเบียบ / กฎหมาย (ซึ่งได้จากการประเมินผล วิเคราะห์) 

4.1 ด้านการบูรณาการทางการแพทย์ (Integrative Medicine) 
- เนื่องจาก ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายโรคหลายภาวะ ไม่มี

ข้อมูลของการรักษา ที่ยังไม่มีหลักฐานที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการรักษาด้วยกัญชา ต้องใช้ หลัก SAS (Special 
Access Scheme) การรักษากรณีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เป็นแนวทางการสั่งจ่ายกัญชาทาง 
การแพทย์  

- การจัดตั้งและขับเคลื่อนนโยบายกัญชาระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการกัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์จังหวัดยังขาดความชัดเจน ไม่มีแผนปฏิบัติการและการก ากับติดตามการขับเคลื่อน 

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้ไปศึกษาดูงาน 

แนวทางพัฒนา 
1. วางแผนให้มีการจัดท า Case Report จัดประชุม Knowledge Management รวมถึง Risk 

Management เพ่ือให้เกิดการรวบรวมข้อมูลทางการรักษาส าหรับการพัฒนาให้มีผลงานทาง วิชาการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ
สาขากัญชาทางการแพทย์ก าหนด 

2. ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ควรรีบเร่งท าการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ เพื่อให้การใช้กัญชาทางการแพทย์
ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

 

      4.2 ด้านการเข้าถึงการบริการกัญชาทางการแพทย์  
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
- ข้อจ ากัดของโรค 
- ความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน 

แนวทางพัฒนา 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้ The New Normal Medical Service Out Patient 

Department for (Medical CannabisClinic) at Chaoprayayommarat Hospital   
Goal: 2 P Safety for All with Screening and Service  

โดยปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบการแพทย์วิถีใหม่ มีเป้าหมายการ
ด าเนินงาน 3 ประเด็นแบ่งเป็นระยะ คือ  



ระยะสั้น :  เป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (2P Safety)  เดิม จะต้องให้
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ทุกรายทุกครั้ง ปรับไม่ต้องมาโดยให้ญาติที่รับผิดชอบดูแลมาแทนได้โดยทั้งนี้ต้องน าบัตร
ประชาชนผู้ป่วยมาแสดงทุกครั้งและท่ีส าคัญต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้แก่ค่าความดัน (ถ้าไม่มีเครื่องวัดให้
เจ้าหน้าที่อนามัย หรือ อสม.ช่วยวัด) อาการหลังใช้กัญชา 

ระยะกลาง : เป้าหมายเพ่ือลดความแออัด การให้บริการเน้น 2 กลวิธ ีประกอบด้วย   
กลวิธีที่ 1 จัดระบบการบริการใหม่แยกกลุ่มประเภทผู้ป่วยให้ชัดเจน  

1. รายเก่า ที่สามารถใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาล  
2. รายใหม่ ที่ดูแลตนเองได้ดี สามารถป้องกันตนเองจากโควิด- 19 ได้ ก็อาจเข้ามาพบแพทย์ตามที่

จองไว้ในระบบคิว   
3. รายที่ต้องการปรึกษาแพทย์ให้โทรศัพท์หรือวิดิโดคอลมาก่อน ส่วนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานของโรงพยาบาล 
4. กลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องมาโรงพยาบาล จัดระบบคิวไม่ให้รอนาน ไม่ให้เข้ามารอในรพ.ก่อนเวลา 

แต่ให้ไปรอร้านกาแฟ หรือสวนสาธารณะของรพ. เพ่ือลดความแออัดในบริเวณคลินิกผู้ป่วยนอก ไม่ต้องรอรับ
ยาหน้าห้องยา โดยให้เภสัชกรส่งมอบและให้ความรู้ที่คลินิกกัญชา 

5. กลุ่มผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ที่รับปรึกษาเพ่ือรักษาด้วยกัญชา ทีมผู้ดูแลประกอบด้วยแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร จะข้ึนไปดูที่หอผู้ป่วย 

กลวิธีที่2 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Solution) มาช่วยบริหารจัดการ อาทิ 
ผ่านแอปพลิเคชัน หรือโทรศัพท์ ตั้งแต่เข้าจองคิว  วิดิโอคอล ระหว่างทีมผู้ดูแลกับเครือข่าย และระหว่าง
ผู้รับบริการกับทีมผู้ดูแล เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน 
เป้าหมาย :  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

1) โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทาง Line, FB ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับ บริการทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะที่หน้าจุดคัดกรองและหน้าห้อง
ตรวจ  

2) มีช่องทางเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ประกอบด้วย 2 
ช่องทาง คือ  

2.1) ผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้า แพทย์จะพิจารณาให้ส่งยาไปที่บ้านโดยพยาบาลจะ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ประสานเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาถึงบ้านและให้ความรู้  

2.2) ผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้าไว้แล้ว มีความประสงค์ที่จะให้ส่งยาไปท่ีบ้านสามารถ
ติดต่อคลินิกกัญชา เพ่ือประสานให้แพทย์เจ้าของไข้พิจารณา 

หมายเหตุโดยทั้งหมดจะมีการถอดบทเรียนทุกสัปดาห์ และรายงานผลของการใช้โมเดลต่อผู้บริหาร เพ่ือขยาย
ผลไปยังโรงพยาบาลที่เปิดคลินิกกัญชาในจังหวัด 

- ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพควบคู่เชิงปริมาณ 
 

4.3 ด้านการจัดการความรอบรู้ทางสุขภาพ เรื่องความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์  
ของบุคลากรทางการแพทย์ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/อบรม ความรู้การใช้สารสกัด
กัญชาทางการแพทย์ โดยใช้ระบบการถ่ายทอดให้มีความทันสมัย สะดวก  

ของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่เข้าใจไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ทราบเลย 
 



แนวทางพัฒนา 
1.ส าหรับโรงพยาบาลก าหนดวันเวลาการสื่อสารความรู้เรื่องการมารับบริการกัญชาทางการแพทย์ที่

ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขโดยการใช้สื่อทางเสียงตามสาย และแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ และweb ร.พ. 

2. ภาวะปกติบรรยายวิชาการและประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการคลินิกกัญชา ร.พ.เจ้าพระยายมราช  
3. ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM102.25ออกอากาศทุก

วันอาทิตย์ 8.30 น- 9.00 น/ออกอากาศวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี FM 104.25 ออกอากาศทุกวันศุกร์ 
14.00 น.ถึง 15.00 น 
ข้อเสนอส่วนกลาง 
  - เตรียมชุดความรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ง่ายเกิดความเข้าใจเข้าถึงอย่างถูกต้องของประชาชน
โดยเฉพาะการ น ามาใช้รักษาโรคมะเร็ง รวมถึงโรค/ อาการอื่นๆ ที่ยังพิสูจน์แน่ชัดไม่ได้ว่าใช้กัญชารักษาแล้ว
จะได้ผล ทั้งนี้ ควรเลือกใช้สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ร่วมกับสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอที่
ดึงดูด มีความ น่าสนใจ อีกท้ังควรให้ข้อมูลผ่านการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ด้วย นอกจากนี้ ในการประชาสัมพันธ์
ยังควรค านึงถึง ความแตกต่างทั้งทางด้านเพศ อายุ และการศึกษา โดยพยายามให้เข้าถึงครอบคลุมทุก
กลุ่ม ถึงแม้ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ อาทิ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดท าค าแนะน า ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และส าหรับ ประชาชนทั่วไป แต่การสื่อสารยังไม่ทั่วถึง 
  - ความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน 

จากงานวิจัยและจากผลการด าเนินงานพบว่าว่ามีจ านวนผู้มารับบริการจ านวนมาก แต่มีจ านวน
ผู้รับบริการที่เป็นโรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา และได้รับสารสกัดกัญชามีจ านวน 19 ราย 
/ 30 ครั้ง นอกนั้นเป็นโรค/ภาวะหลากหลาย แต่ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ จึงส่งผลท าให้ไม่สามารถจ่ายยาได้ 
ถึงแม้ผู้รับบริการบางคนจะเคยใช้กัญชามาแล้ว และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ถูกต้อง 
ซึ่งกัญชาที่ใช้ได้มามีหลายรูปแบบจากซื้อใต้ดิน จากท่ีรับแจก สูตรอาจารย์เดชา และส่วนใหญ่บอกว่าได้ผล จึง
มาขอรับเพ่ือให้ถูกต้องมีแพทย์ดูแล ซึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจ ที่ผู้เกี่ยวข้องสิ่งที่พึงกระท าในปัจจุบันจึงควรเป็นการให้
ความรู้อย่างรอบด้านเรื่องกัญชากับทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาให้เข้าใจถูกต้องก่อน  
- พ้ืนที่ควรมีการจัดเตรียมแผนส าหรับการรองรับนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล 
 

4.4 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อผู้ป่วย  
1. ผลการใช้โปรแกรม C-MOPH 

- การเข้าใช้โปรแกรมยากท าให้ใช้เวลานานในการรายงานข้อมูลแต่ละโปรแกรม 
- การดึงข้อมูลคนไข้ ยังไม่รวดเร็วพอ 
- การลงทะเบียนคนไข้รายใหม่ นอกเขตท่ีมาขอรับค าปรึกษายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
- การใช้โปรแกรม C-MOPH ต้องคลิกหลายหน้า และใช้เวลาค่อนข้างมาก ท าให้เสียเวลา ทั้ง

แพทย์ และ คนไข้ท่ีมารับบริการ 
2. การลงโปรแกรม Hos XP บางครั้งลงข้อมูลแล้ว ข้อมูลไม่ไปขึ้นที่ C-MOPH ท าให้การท างานล่าช้า 

แนวทางพัฒนา 
- จัดการสอนการใช้โปรแกรมให้กับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่  



- มีแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้งานโปรแกรม ให้งาน IT สนับสนุนการท างานของคลินิกกัญชาเพ่ือ
ประสานโปรแกรม C-MOPH กับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานทุก
ระบบที่จ าเป็น เช่น SAS/AUR เป็นต้น 

- มีสายตรงรับปรึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เชื่อมระบบบริการกับการดูแลผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีระบบลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับผู้สนใจรับค าปรึกษาและผู้
ประกอบวิชาชีพ 

ข้อเสนอส่วนกลาง  
-พัฒนาระบบ C-Mophให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกโรงพยาบาล เพื่อ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
-ระบบรายงานควรเป็นระบบเดียว ครอบคลุมและไม่ซ้ าซ้อน ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติ 

 

4.5 เรื่องยา:การบริหารจัดการ 
1.1 รอบแรก ยาที่ได้รับการสนับสนุน ได้มามากเกินจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ 
1.2 การเบิกยารอบ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 จ านวน 100 ขวด  

อาจพบปัญหา 
- ใช้ยาไม่ทัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 2   
- ไม่สามารถจ่ายยาได้เนื่องจากผู้ป่วยไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อบ่งชี้ที่ได้รับสารสกัดกัญชาทาง

การแพทย์ 
แนวทางพัฒนา  

- ควรพิจารณาถึง Financial System ในการขับเคลื่อน และท า Situation Analysis อาทิ ข้อจ ากัด, 
ความพอดีในการใช้ยา 

- ประเมินผล วิเคราะห์ จ านวนผู้ใช้ยาที่ผ่านมากับยาที่จะขอรับการสนับสนุน   
- ประสาน แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แพทย์ที่สั่งจ่าย ทุก เดือน 

ข้อเสนอส่วนกลาง  
- มีระบบ แนวปฏิบัติและช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงสะดวก 

 

4.6 เรื่องอัตราก าลังสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย 
- ผู้คัดกรองและ สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมความรู้การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

แบบบูรณาการ (จากกรมการแพทย์) ไม่เพียงพอ 
แนวทางพัฒนา 

1. วางแผนให้แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องโปรแกรม ที่ผ่านการอบรม สอนกันเอง 
ข้อเสนอแนะส่วนกลาง 

- ควรมีการอบรม เป็นระยะๆ ทางออนไลน์  
- ควรก าหนดเป้าหมายในการจัดการอบรมแพทย์แผนปัจจุบันให้ได้ 100% 

 
ผู้รับผิดชอบงาน      คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน  
ชื่อผู้รับผิดชอบงาน  นางสาวกรพินทุ์ ปานวิเชียร 
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