ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ ๒ : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
หัวข้อ กัญชาทางการแพทย์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
- ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ทีม่ ีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
- ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
- จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละเขตสุขภาพ
- ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์
- ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
คำนิยาม
1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการ
จัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการคัดกรองหรือนัดหมายล่วงหน้า ระบบCare manager
ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ
2. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง
2.1 โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั ่ ว ไป และโรงพยาบาลชุ ม ชน สั ง กั ด สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 14 แห่ง (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลศรี ธั ญ ญา สถาบั น กัล ยาณ์ร าชนคริน ทร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลจิต เวชสงขลาราชนคริน ทร์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่ นราชนคริน ทร์ โรงพยาบาลจิ ต เวช
นครราชสี ม าราชนคริ น ทร์ โรงพยาบาลพระศรี ม หาโพธิ์ โรงพยาบาลจิ ต เวชนครสวรรค์ ร าชนคริ น ทร์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช
นครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก), กรมการแพทย์ 17 แห่ง (โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมหา
วชิราลงกรณธัญบุรี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธ านี
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลโรคผิวหนั งเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โรงพยาบาลสงฆ์) และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 แห่ง (โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน) (เป้าหมายจำนวน 32 แห่ง)
2.3 สถานพยาบาลภาคเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย (จ่าย) ยากัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
3. ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
4. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมันกัญชา
5. Palliative care หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (รหัส ICD10 กรณีแพทย์
แผนปัจจุบัน Z51.5 กรณีแพทย์แผนไทย U50-u77 และ Z51.5)

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1
ให้พื้นที่มีความเข้าใจการ มีแผนการจัดตั้งคลินิกกัญชา แผนงาน สร้างการรับรู้และ
ดำเนินการการจัดตั้ง
ทางการแพทย์
การเข้าใจ แลกเปลี่ยน
คลินิกกัญชา
เรียนรู้ในการจัดตั้งคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
มีการค้นหาผู้ป่วยที่มีการ มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มี
ค้นหาผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
วินิจฉัยระยะ
การวินิจฉัยระยะ
ระยะประคับประคอง
ประคับประคอง
ประคับประคอง (Palliative (Palliative care) ที่ได้รับ
(Palliative care) ที่
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย การรักษาด้วยยากัญชาทาง
ได้รับการรักษาด้วยยา
ยากัญชาทางการแพทย์
การแพทย์
กัญชาทางการแพทย์
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2
การดำเนินงานคลินิก
การจัดบริการคลินิกกัญชา จำนวนโรงพยาบาลที่
กัญชาทางการแพทย์
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย ให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์
จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์

มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์

จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์
มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์

มีการจัดคลินิกบริการกัญชา
ทางการแพทย์
มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์

เกณฑ์เป้าหมาย
รายการ
รพ.สังกัด สป.สธ.

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โรงพยาบาลสังกัดกรม ร้อยละ 70
วิชาการ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน เขตสุขภาพละ 3
แห่ง

เขตสุขภาพละ 5
แห่ง

เขตสุขภาพละ 10
แห่ง

เขตสุขภาพละ 15
แห่ง

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย ร้อยละ ๕
ระยะประคับประคอง
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์

ร้อยละ ๑o

ร้อยละ ๑๕

ร้อยละ ๒o

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

Small Success
3 เดือน
๑. มีแนวทางการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
(กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ กรม
สุขภาพจิต กบรส.สป. กรม
สบส.,สถาบันกัญชาฯ)
2. มีการพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมความรู้ การจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
(กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ สถาบัน
กัญชาฯ)
3. มีแผนการค้นหาผู้ป่วย
ทุกกลุ่มโรคและผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative
care) เพื่อให้ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์
(กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ กรม
สุขภาพจิต, กรมสบส.)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

6 เดือน
1. มีแผนการจัดตั้งคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
2. ผู้ให้บริการ ได้รับการ
อบรมความรู้ในการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ (กรมการ
แพทย์ กรมการแพทย์
แผนไทยฯ สถาบันกัญชา
สป.)
3. มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ ลดความ
ซ้ำซ้อน (อย กบรส ศทส)
4. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 3
5. ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

9 เดือน
1. มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ใน รพ.
สังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
ร้อยละ 50 (กบรส.สป.
กรมการแพทย์ แผนไทยฯ
กรมการแพทย์)
2. มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ใน รพ.
สังกัดกรม วิชาการ
กระทรวง สาธารณสุข ร้อย
ละ 50 (กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ กรมการแพทย์)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

12 เดือน
1. มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 70 (กบรส.สป.
กรมการแพทย์แผนไทยฯ
กรมการแพทย์ )
2. มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลสังกัดกรม
วิชาการ กระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 70
3. มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันและ/หรือแพทย์
แผนไทย ในสถานพยาบาล
เอกชน เขตสุขภาพละ 3
แห่ง โดยดำเนินการใน 12
เขตสุขภาพ (กรมการแพทย์
แผนไทยฯ กรมการแพทย์
กรม สบส.)
4. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 5
5. ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

1. สำหรับรพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A1 = จำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
B1 = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สำหรับรพ.สังกัดกรมวิชาการ
A2 = จำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ
B2 = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (กรมสุขภาพจิต,กรมการแพทย์,
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวม 32 แห่ง)
3. สำหรับสถานพยาบาลเอกชน
A3 = จำนวนเขตสุขภาพที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน (12 เขต)
B3 = จำนวนเขตสุขภาพ
4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์
A4 = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์
B4 = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care)
5. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
A5 = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565
B5 = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564
• หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ: กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ,
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
๑. นายแพทยกิตติ โลสุวรรณรักษ์

๒. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ

3. นางกนกพร ชนะค้า

4. ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว

6. แพทย์หญิงปัจฉิมา หลอมประโคน

ตำแหน่ง/หน่วยงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันกัญชา
ทางการแพทย
สำนัก/กอง..สถาบันกัญชาทาง
การแพทย์.
ตำแหน่ง ผูอ้ ํานวยการกองบริหารการ
สาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย์
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย์
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย์
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๑-๘๗๖-๙๙๐๕
โทรสาร : - E-mail :
medicalcannabis0111@gmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘ E-mail :

ประเด็นที่รับผิดชอบ
กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1501
โทรศัพท์มือถือ : 065-351-4429
e-mail : kan699@yahoo.com

กัญชาทางการแพทย์

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590-1501..
โทรศัพท์มือถือ : 087-247-6333
e-mail :
medicalcannabis0111@gmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590-1501..
โทรศัพท์มือถือ : 089-423-0222
e-mail :
medicalcannabis0111@gmail.com

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

หนวยงานประมวลผลและจัดทําขอมูล (ระดับสวนกลาง)
ชื่อ-สกุล
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

2. นางอรสา เข็มปญญา

ตำแหน่ง/หน่วยงาน
ตำแหน่ง รองผูอํานวยการกอง
บริหารการสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘ E-mail :
โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๕๔๒
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๕๔๓ E-mail :

ประเด็นที่รับผิดชอบ
กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
1. นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ

2. นางสาวแสงเดือน ยาสมุทร

3. เรืออากาศเอกนายแพทย
สมชาย ธนะสิทธิชยั
4. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณ
สัมฤทธิ์
5. ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์

5. ภญ.ชลธิชา จึงมั่นคง

6. นางมาลา สร้อยสำโรง

ตำแหน่ง/หน่วยงาน
ตำแหน่ง. นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตำแหน่ง. นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
ประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย
กรมการแพทย
ผู้อํานวยการกองบริหารระบบ
บริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
จัดการกัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย

7. นางสาวอรปภา จันทร์หอม

ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
สำนักงานจัดการกัญชาและ
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

8. นางวีณา บุญแสง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
กรมสุขภาพจิต

หมายเลขโทรศัพท์
/e-mail address
โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘ E-mail :

ประเด็นที่รบั ผิดชอบ
กัญชาทางการแพทย์

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘ E-mail :

กัญชาทางการแพทย์

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๙๐-๖๒๔๕
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๑-๘๙๗-๗๙๐๐
โทรสาร : ๐-๒๙๖๕-๙๘๔๔ E-mail :
dr.somchai.t@gmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๙๐-๘๒๐๗
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๙-๖๖๖-๗๕๕๓
โทรสาร : ๐-๒๑๔๙-๕๕๓๓ Email :
burinsura@hotmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑
โทรศัพทมือถือ : ๐85-136-1639
โทรสาร : E-mail : buriramfda@gmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑
โทรศัพทมือถือ : ๐92-361-9929
โทรสาร : E-mail : buriramfda@gmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 063-203-8957
โทรสาร : E-mail : malachsoi2@gmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน :
โทรศัพทมือถือ : 092-249-8331
โทรสาร : E-mail : pornthip.phar23@gmail.com
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8589
โทรศัพทมือถือ : 081-956-5013
โทรสาร : E-mail : weenanok@gmail.com

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์

9. นางสาวพนิดา สีนาเวช

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8576
โทรศัพทมือถือ : 088-499-7055
โทรสาร : E-mail : panida7055@gmail.com

กัญชาทางการแพทย์

หมายเหตุ สามารถเพิม่ เติมรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและจำเป็นได้ตามดุลยพินิจของ คกก.กำหนดประเด็นแต่ละประเด็น

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ (รายประเด็น) ที่ 1-6)
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
1. ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์
2. หัวข้อ : กัญชาทางการแพทย์
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก…………………………………………………………………………………………………………….
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม…………………………………………………………………………………………………………….
4. วิเคราะห์สถานการณ์…………………………………………………………………….
4.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์
จำนวนโรงพยาบาลสังกัด
จำนวนโรงพยาบาลสังกัด
จังหวัด
ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการจัดบริการ
สาธารณสุข (แห่ง)
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (แห่ง)

4.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์
จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรม
จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรม
จังหวัด
ร้อยละ
วิชาการ กระทรวงสาธารณสุข วิชาการ กระทรวงสาธารณสุขที่มี
การจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
(แห่ง)
การแพทย์ (แห่ง)

4.3 จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
จังหวัด

จำนวนสถานพยาบาลเอกชน
(แห่ง)

4.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์
จังหวัด

จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง

ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง

(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์
(คน)

(Palliative care) (คน)

(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทาง
การแพทย์

4.5 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
จังหวัด

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์
ปีงบประมาณ 2564
(คน)

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์
ปีงบประมาณ 2565
(คน)

ร้อยละของผู้ป่วย
ทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์

4.6 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

สาเหตุ
1. ……………………………. 1.1 …………………………………………….…….
1.2 ………………………………………….……….
2. ……………………………. 2.1 ………………………………………….……….
2.2 …………………………………….…………….

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน
1.1 …………………………………
1.2 …………………………………
2.1 …………………………………
2.2 …………………………………

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
6.1 สำหรับพื้นที…่ …………….………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 สำหรับส่วนกลาง………………………………………..…………………………………………………………………
..……………………………………………………………………….…………………………………………………………
ผู้รายงาน…………………………………………………………
ตำแหน่ง………………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี………….…………………………………………
E-mail…………………………………………………………..

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

