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ทิศทางกรมสุขภาพจิต
กับการจัดตั้ง

คลินิกให้ค าปรึกษา
การใช้กัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์เกียรติภูมิ   วงศ์รจิต
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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นโยบายกัญชาทางการแพทย์
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Role of mental health in medical cannabis

1. KM / PR
การส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกัญชา

ทางการแพทย์ บูรณาการ content 
ที่ใช้ในระดับต่างๆ/ช่องทางการส่ือสาร/ 

Platform เป็นต้น

2. Research
วิจัยการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาอย่าง

ปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาทางจิตเวช

3. Health System  
ระบบบ าบัดรักษาเพ่ือดูแลผู้ที่มีปญัหาทางอารมณ์

และพฤติกรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 
(Protocol/CPG/Cannabis Clinic ทุก รพ. 

Fast tract model)

4. Surveillance
พัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังการใช้กัญชา
ให้ปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาทางจิตเวช 

กรมสุขภาพจิตเป็นหลัก
ในการจัดท าแผนการส่ือสาร
เป็นภาพรวมคณะกรรมการ

ของกระทรวง สธ.
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Role of Mental Health in medical cannabis

1. KM / PR การส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 

บูรณาการ content ที่ใช้ในระดับต่างๆ/ช่องทางการส่ือสาร/ Platform เป็นต้น
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กรมสุขภาพจิตเปน็หลัก
ในการจัดท าแผนการส่ือสาร
เป็นภาพรวมของกระทรวง สธ. 
ด าเนินการใน 2 ประเด็น คือ

1) สร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรทางการแพทย์และสังคม 

2) สร้างความรู้ 
ความเข้าใจกัญชาในภาพรวม
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง



การประชมุคณะกรรมการขับเคลือ่นประชาสมัพนัธ์การใชก้ญัชาเพือ่การแพทย์



การขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์ 9 คร้ัง

เว็บไซต์ 
www.medcannabis.go.th

Dr.Ganja
(mascot)

 Clip viral
 Press kit
 เส้ือยืด
 กระเป๋า
 ตุ๊กตา
 ปากกา

*เปิดตัวเว็บไซต์ในการประชุม ครม. 
วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ณ ท าเนียบรัฐบาล



นิทรรศการ “การประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์”

“ Dr.Ganja เว็บไซต์  ตอกย ้าการเปน็ประเทศแรกในอาเซียนท่ีใชก้ัญชา
ทางการแพทย์อย่างเปน็ทางการ โดยมีเว็บไซต์เปน็แหล่งรวมข้อมูลที่เช่ือถือได้ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข”

เปิดตัวเว็บไซต์ในการประชุม ครม. วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ณ ท าเนียบรัฐบาล



กัญชาทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข Official

เว็บไซต์หลัก  :::
www.medcannabis.go.th 

เว็บไซตช์ื่อไทย
www.กัญชาเพ่ือการแพทย.์รัฐบาล.ไทย 
(แบบ redirect)

กลุ่มเป้าหมาย :::

 ประชาชนทั่วไป
 ส่ือมวลชน
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กิจกรรมสุนทรียสนทนาผ่านสภากาแฟ 
ท่ี จ.บุรีรัมย์

การด าเนินงานในระยะท่ี 2 [ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563]

กลุ่มเป้าหมาย : 
- ผู้บริหารในองค์กรส่ือมวลชน
- คอลัมนิสต์

Visit Press เพ่ือเผยแพรส่ือ
ท่ีเก่ียวข้องทุกชนิดกับส่ือมวลชน

ลงพ้ืนท่ี (site visit) ท่ีเป็นโมเดล
ระบบการท างานด้านกัญชาเพ่ือ
การแพทย์ (best practice)

จัดเวทีสาธารณะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างการมีส่วนร่วม 4 ภาค

จัดท าแผนประชาสัมพันธ์/Media plan

เกิดการกระจายความรู้ท่ีถกูต้อง
และการส่ือสารสาธารณะ
ในหลากหลายระดับ

• ออกแบบเคร่ืองมือ/ก าหนด
งบประมาณการท างาน

• มีการติดตามเพ่ือประเมินผล

NEXT STEP



Role of mental health in medical cannabis

2.Research วิจัยการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาทางจิตเวช
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Role of mental health in medical cannabis

3. Health System  ระบบบ าบัดรักษาเพ่ือดแูลผู้ที่มีปญัหาทางอารมณ์

และพฤติกรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา(Protocol/CPG/Cannabis Clinic ทุก รพ.
Fast tract model)

12

“การใช้
กัญชาทาง
การแพทย์ 
ให้ปลอดภัย 

และ 
ไม่ป่วยจิต”5. การติดตามผลจากการใช้กัญชา และการจัดการเบื้องต้นเมื่อมี early sign



ประเมินความเส่ียงผู้ที่ใช้กัญชา
รายใหม่ (USE) ครั้งแรก 

ประเมินความเส่ียง
ของผู้ใช้กัญชามาแล้ว ครั้งแรก
- Side effects
- Abuse Risk

ประเมินอาการทางจิต
โดยใช้แบบติดตามประเมินผล
ทางสุขภาพจิต ติดตาม

Activity Intervention
เส่ียงมาก : ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
เส่ียง : ให้ค าแนะน าความเส่ียง 
ถ้าต้องใช้ ติดตามต่อเน่ืองด้วยแบบ
ประเมินติดตาม
เส่ียง (4) : ส่งพบเภสัชกรให้ค าแนะน า

Brief Intervention (BI)

1.CBT
2. Mind fulness-Based 
Therapy
3. มาตรฐานการบ าบัดของ 
สบยช. (Matrix program)

ICOD-R program

Assessment

1. แบบประเมินก่อนส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ และการให้ค าแนะน าผู้ป่วย
2. แนวทางปฏิบัติให้ค าปรึกษาแบบส้ัน (BI) 
ส าหรับผู้ป่วย  
[หลักสูตรฝึกอบรมการให้ค าปรกึษาแบบส้ัน 
(Brief Intervention) แก่ผู้ป่วย ที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์] 

แบบรายงานการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมิน/
บ าบัดการเสพติด สบยช.

โปรแกรมบูรณาการการบ าบัดฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดท่ีมี

โรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R)

ประเมินปัญหา
การเสพติดกัญชา 
ติดตาม
Cannabis dependence

Database 
register

C-MOPH
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แบบประเมิน
ก่อนส่ังจ่าย
ผลิตภัณฑก์ัญชา
ทางการแพทย์
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แนวทางปฏิบัติ
ให้ค าปรึกษาแบบส้ัน 
(Brief Intervention) 
ส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับ
ผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์
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“คู่มือวทิยากรหลักสตูรฝกึอบรม

เรื่องการใหค้ าปรกึษาแบบสั้นในผู้ป่วยไดร้ับ

ผลิตภัณฑ์  กัญชา ทางการแพทย”์

ส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการแนะน าการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างไร 
ให้ปลอดภัย ไม่ป่วยจิต



หลักสูตร การให้ค าปรึกษาแบบส้ัน ในผู้ป่วยได้รับ                        
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

บุคลากรผู้ให้บริการ,อสม,
ผู้ที่ต้องการรับผลิตภัณฑ์

จ านวน 40 คน

3-4 กย. 62
ณ รพ.พิมาย

วัน/สถานท่ีกลุ่มเป้าหมาย

การให้ค าปรึกษาแบบส้ัน                
ในผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์กัญชา        

ทางการแพทยส์ าหรับเภสัชกร

การทดลองใช้หลักสูตร      
การให้ ค าปรึกษาแบบส้ันในผู้ป่วย

ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2

การให้ค าปรึกษาแบบส้ันฯ 

ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 

3

การให้ค าปรึกษาแบบส้ันฯ 
ส าหรับบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจติ

4

เภสัชกรกรมสุขภาพจิต 
จ านวน 50 คน

1

5-6 กย. 62
ณ โรงแรม
ริชมอนด์

บุคลากร รพศ. ท่ีเริ่มให้บริการ
กัญชาฯ และ รพ.กระจายน ้ามัน
กัญชาต ารับแพทย์แผนไทย 

จ านวน 60 คน

บุคลากร รพ. ศูนย์ ส่วนกลาง  
ประมาณ 40 คน

9 กย. 62
ณ โรงแรมไมด้า

12-13 กย. 62
ณ โรงแรมไมด้า



Role of mental health in medical cannabis
4. Surveillance พัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวงัการใช้กัญชาใหป้ลอดภัย 

ไมเ่กิดปญัหาทางจิตเวช (1)
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Role of mental health in medical cannabis
4. Surveillance (2)
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จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษากัญชา
ทางการแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย : ทุก รพช. / รพจ.

อบรมการให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์
บูรณาการร่วมกับกรมการแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาล 12 เขตสุขภาพ
เนื้อหา : Motivational Interviewing 

• เพ่ือเพ่ิม Accessibility
• PA 2563 ร้อยละของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ท่ีมีการจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

1

2

NEXT STEP
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การจัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษา
การใช้กัญชาทางการแพทย์

ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต



หน่วย PM : 

กองบริหาร
ระบบบริการ
สุขภาพจิต

หน่วยด าเนินการ:
สถาบัน/โรงพยาบาล
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

14 แห่ง 

ตัวชี้วัดค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ร้อยละ
ของโรงพยาบาลจิตเวช
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ท่ีมีการจัดตั้งคลินิก

ให้ค าปรึกษา
การใช้กัญชา
ทางการแพทย์ 



คลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
หมายถึง สถานที่ในการจัดบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา การใช้กัญชาในแง่ของการรักษา ตลอดจนข้อสงสัยในการ
ใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรค/ภาวะของโรค หรือมีความประสงค์ที่จะใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรค
ของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือลดอันตรายและผลกระทบทางลบ  ที่อาจจะเกิดจากการใช้กัญชา 
เพ่ือความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดโรคทางจิตเวช    

โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต หมายถึง สถาบัน/ โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตทกุแห่ง 
(ยกเว้น สถาบันราชานกุูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และโรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

ค าอธิบาย



1

2

3

วัตถุประสงค์

คลินิก
ให้ค าปรึกษา
การใชก้ัญชา
ทางการแพทย์
ในสถาบัน/
โรงพยาบาลจิตเวช

เพ่ือให้บริการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
แกป่ระชาชนทั่วไป

เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทยใ์นการรักษา/ควบคุมอาการและ
ภาวะของโรคส าหรับผู้ปว่ยท่ีสนใจหรือก าลังใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาอยู่

เพ่ือให้ข้อมูล/ค าแนะน า/ส่งต่อ ผู้ท่ีสนใจใช้ผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 
ในสังกัดกรมการแพทย์และส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการให้บริการกัญชาทางการแพทย์



แนวทาง/เกณฑ์การจัดตั้ง
คลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชา ฯ

1. โครงสร้าง
บุคลากร

ที่รับผิดชอบ/
ให้บริการ

2. สถานท่ี
3. งบประมาณ

4. ขั้นตอนการ
ให้บริการ/คู่มือ
การให้ค าปรึกษา

5. ฐานข้อมูล



 จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยจิตเวชเพ่ือดูแลผู้ป่วยด้วยยาแผนไทยต ารับกัญชา

 โรงพยาบาลจิตเวชที่พร้อมจะเปิดคลินิกแผนไทยฯ 7 แห่ง ได้แก่

1) รพ.สวนปรุง 
2) รพจ.นครพนม 
3) รพจ.สระแก้วฯ  
4) ส.กัลยาณ์ฯ  
5) รพจ.สงขลาฯ  
6) รพจ.นครราชสีมาฯ
7) รพ.พระศรีมหาโพธิ์

Next steps: คลินิกแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตมีแพทย์แผนไทยท่ีเข้าการอบรมหลักสูตรเพ่ือรองรับการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใหก้ารรบัรอง จ านวน 13 คน



CPR : Creation (คิดเป็น) Positive (คิดดี) Response to Society (คิดให)้

Health is Life, Mental Health is Happy Life.

กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข
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