
การตรวจราชการและนิเทศงาน
ประเดน็กญัชาทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่  1
ปีงบประมาณ  2565



ตัวช้ีวดั (กระทรวง)
1. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขทีม่ีการจดับริการคลนิิกกญัชาทางการแพทย์ 

- ร้อยละของ รพ.สังกดั สป.สธ. (ร้อยละ 70 )
- ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ (ร้อยละ 70 )
- จ านวนสถานพยาบาลเอกชน (3แห่ง/เขต)

2. ร้อยละของผู้ป่วยทีม่ีการวนิิจฉัยระยะประคบัประคอง (Palliative care) 
ที่ได้รับการรักษาด้วยยากญัชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5)

3. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยากญัชาทางการแพทย์(เพิม่ขึน้ร้อยละ 5)



ตวัชีว้ดั การจดับรกิารกญัชาทางการแพทย ์
เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

 รพ.เด่นชัย เป็นสถานที่ผลิตหลัก 
ที่ส่งยาให้กับหน่วยบริการในเขต 1
และ นอกเขต

 จัดท าแผนการใช้ยาจากกัญชา    
แผนการปลูก และแผนการผลิต

ดา้นคลนิิกกญัชาทางการแพทย ์
ดา้นการผลติ

วางแผนรวมกับภาคีเครือข่ายพัฒนา 
- แหล่งปลูก จังหวัดละ 2 แห่ง
- การน าวัตถุดิบไปใช้ประโยชน์    

: ตลาด/แหล่งจ าหน่าย
: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ดา้นการปลูก3
 มาตรฐาน แบบ 3S

 รพศ./รพท.มีมบีุคลากรได้รับอบรม
หลักสูตร care manager ทุกแห่ง



1. รพ. ในเขตรับผิดชอบสังกัด สป.
จ านวน 102 แห่ง 

คลินิกให้ค าปรึกษา 

จ านวน 85 แห่ง

คลินิกแพทย์แผนไทย             

จ านวน 76 แห่ง 

คลินิกแพทย์แผน
ปัจจุบัน                  

จ านวน 28 แห่ง

ผลงาน

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 77 แห่ง (75.49%)

- รพท. จ านวน 10 แห่ง จากทั้งหมด 10 แห่ง  คิด
เป็น 100%

- รพช. จ านวน 67 แห่ง จากทั้งหมด 92 แห่ง    คิด
เป็น 72.83%

สถานการณ์

2. รพ. สังกัดกรมวิชาการ ในเขตสุขภาพ มี 2 แห่ง
ผลงาน : เปิดบริการ 1 แห่ง (50%)

1) จ.เชียงใหม่ - รพ.สวนปรุง (คลินิกให้ค าปรึกษา)
- รพ.ประสาท

2) จ.ล าปาง - รพ.มะเร็งล าปาง (คลินิกแผนไทย)

แพทย์

จ านวน 216 คน

เภสัชกร
จ านวน 214 คน

แพทย์แผนไทย
จ านวน 274 คน

พยาบาล

จ านวน 99 คน 

ทันตแพทย์

จ านวน 32 คน 

นักเทคนิค
การแพทย์

จ านวน 6 คน 

Care manager
จ านวน 12 คน 

ด้านบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกบริการ

3. สถานพยาบาลเอกชน 
ขออนุญาตครอบครองและจ าหน่ายยาเสพติดประเภท 5 แล้ว 4 แห่ง

ผลงาน : เปิดบริการ 3 แห่ง 
1)  จ.เชียงใหม่  – คลินิกแผนปัจจุบัน 2, คลินิกแผนไทย 1
2)  จ.ล าปาง – คลินิกให้ค าปรึกษา 1

ด้านคลินิกบริการ



จังหวดั

จ านวนผู้ป่วยPalliative care ได้รับการรักษาด้วยยากญัชาทางการแพทย์ จ านวนผู้ป่วยได้รับกญัชาทางการแพทย์

ปี2564(คน):แหล่งข้อมูลHDC เป้าหมายปี2565(คน) ปี2564(คน)
(dash board)

เป้าหมายปีงบประมาณ2565(คน)

B(คน) A(คน) % รอบ1(3%) รอบ2(5%) รอบ1(เพิม่ขึน้3%) รอบ2(เพิม่ขึน้5%)

เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 910 937 956

ล าพูน 1,744 17 0.97 52 87 455 469 478

ล าปาง 2,672 16 0.6 80 134 2,824 2,909 2,965

แพร่ 1,226 9 0.73 37 61 1,101 1,134 1,156

น่าน 2,025 18 0.89 61 101 521 537 547

พะเยา 1,385 2 0.14 42 69 483 497 57

เชียงราย 3,078 48 1.56 92 154 1,132 1,166 1,189

แม่ฮ่องสอน 563 5 0.89 17 28 316 325 332

รวม 12,693 115 0.91 381 635 7,742 7,974 8,129



รพศ./รพท.อบรมCMทุกแห่ง
แผนการใช้ ปลูก ผลติ

แหล่งปลูก 2 แห่ง/จังหวดั
การน าวตัถุดบิไปใช้ประโยชน์ 

แผนการใช้ ปลูก ผลติ
มาตรฐาน แบบ 3S

:ธค.64 :มีค.65 :มิย.65 :กย.65



รูปแบบการตรวจราชการและนิเทศงาน
กญัชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ2565 เขตสุขภาพที1่

◦ ทีมประธาน/เลขา, ทีมนิเทศจังหวัด

◦วธีิการเกบ็รวบรวม/ แหล่งข้อมูล 
 ก่อนนิเทศงาน

- รวบรวมข้อมูลHDC/Dashboardอย/รายงานไตรมาส

: วเิคราะห์สถานการณ์&แนวโน้ม&GAP

- ประชุมCF พืน้ทีน่ าเสนอ, แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั& สรุปรายงานตรวจราชการ

: สาเหตุ ปัจจัย KSF & นวตักรรม
 ตรวจเยีย่มพืน้ที่: เยีย่มเป็นขวญัก าลงัใจ & รูปแบบ & นวตักรรม

 สรุปรายงาน น าเสนอ



ท าเนียบผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 1

ล าดับท่ี
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ จังหวัดท่ีไปนิเทศ

ประเด็น

ประเด็นท่ี 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

2.1 กัญชาทางการแพทย์

1 นางภัทรา นวลค า เภสัชกรเช่ียวชาญ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 097-9248928 053-611281 053-611322 phattra36@gmail.com ประธาน สรุปลานนา 1, 2, 3

2 นายนฤทธิ์ชัย  เมืองงาม เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 082-1634393 053-611323 leetip.yoy@gmail.com ผู้นิเทศ ล าพูน เชียงใหม่

3 นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธ์ เภสัชกรเช่ียวชาญ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 086-9128018 ผู้นิเทศ เชียงราย น่าน

4 นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 626-917915 054-409146 noipy111@gmail.com ผู้นิเทศ เชียงราย น่าน
5 นางสาวปฐมาพร ปัญญาวงค์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 085-0363149 fdapv56@hotmail.com ผู้นิเทศ เชียงราย น่าน
6 นางนฤมล  ขันตีกุล เภสัชกรเช่ียวชาญ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 089-7446755 pharmcmu@yahoo.com ผู้นิเทศ ล าปาง แม่ฮ่องสอน

7 นายพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 081-5302828 ผู้นิเทศ ล าปาง แม่ฮ่องสอน

8 นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นิเทศ ล าปาง แม่ฮ่องสอน

9 นางอินทริยา อินทพันธุ์ เภสัชกรเช่ียวชาญ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 081-7641837 jj_inya@yahoo.com ผู้นิเทศ แม่ฮ่องสอน ล าปาง

10 นางสาวยุพิน  น าปูนศักด์ิ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 081-9925696 loraph6487@gmail.com ผู้นิเทศ แม่ฮ่องสอน ล าปาง

11 นายเกรียงไกร ยังฉิม เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 081-6714505 bom_fda@hotmail.co.th ผู้นิเทศ แม่ฮ่องสอน ล าปาง

12 นางสุกัญญา เลาหกุล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 053-093725-6 ต่อ 127 su_b1b2@hotmail.com ผู้นิเทศ แม่ฮ่องสอน ล าปาง

13 นางจันทนา  ลี้สวัสดิ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 083-5759680 054 227 526 054 227 524 ผู้นิเทศ แพร่ เชียงราย

14 นายศราวุธ  มณีวงศ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 081-8817518 swut47@yahoo.com ผู้นิเทศ แพร่ เชียงราย

15 นายเกียรติชัย สุภามณี เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 081-8842779 kiatsupa@gmail.com ผู้นิเทศ พะเยา แพร่

16 นางฉัตรฤทัย น้อยกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 089-7597290 053-910312 053-910345 thaimedcr@gmail.com ผู้นิเทศ พะเยา แพร่

17 นางเจริญลักษณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยาเภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 083-1945451 ผู้นิเทศ เชียงใหม่ พะเยา
18 นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 081-8850623 054-600068-70 catachai@yahoo.com ผู้นิเทศ เชียงใหม่ พะเยา

19 นางศุภรัชต์  แห่งพิษ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 081-8831255 054-511143 ต่อ 109 054-523313 stiamtin@hotmail.com ผู้นิเทศ น่าน ล าพูน

20 นางสาววิมลักษณ์ นพศิริ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 090-0546435 054-511143 ต่อ 103 054-523313 wimasiri@gmail.com ผู้ประสานงาน/เลขา สรุปลานนา 1, 2, 3
21 นางสาวมิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 080-5668181, 089-9628689 mingkhwan.d@fda.moph.go.th ผู้นิเทศ

2.2 สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

1 นายธิติ  แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก doctorthitis@gmail.com ประธาน

2 นางพันธิพา  พงศ์การ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองการแพทย์ทางเลือก phanthiphatim@gmail.com ผู้นิเทศ

3 นางประภาศรี วงศ์มี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สถาบันการแพทย์แผนไทย prapasri.w1965@gmail.com ผู้นิเทศ

4 นายจักรกฤษณ์ สิงห์บุตร เภสัชกรช านาญการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 08 9523 9834 02 590 2608 02 590 2608 jakkrits711@gmail.com ผู้ประสานงาน/เลขา สรุปลานนา 1, 2, 3
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