อนุทิน รับมอบสารสกัดนา้ มันกัญชา จีพโี อ เมดิคลั เกรด ล็อตแรกจากองค์การเภสัชกรรม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบสารสกัดนา้ มันกัญชา จีพีโอ เมดิคัลเกรด
ล็อตแรก ชนิด THC สูงขนาด 5 ml จานวน 4,500 ขวดจากทั้งหมด 6,500 ขวด จากองค์การเภสัชกรรมเพื่ อ
ให้ บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 12 แห่งทุกเขตสุขภาพ และผู้ป่วยในโครงการศึกษาวิจัยและการรักษากรณีจาเป็ น
สาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิ ตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม
กาญจนพิ ม าย ปลั ด กระทรวงสาธารณสุข อธิบ ดี ก รมการแพทย์ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กรมสุข ภาพจิ ต
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมกัน
แถลงข่าว “การส่งมอบสารสกัดนา้ มันกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ ล็อตแรก สู่ระบบบริการกัญชาทางการแพทย์
ในสถานพยาบาลและโครงการวิจัย”
นายอนุทนิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ รับมอบสารสกัดนา้ มันกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ ล็อตแรก
จากองค์ก ารเภสัชกรรม แบบหยดใต้ ล้ ิ น ชนิ ด THC สูงขนาด 5 ml จานวน 4,500 ขวด ซึ่ งจะทยอยส่ง ให้ กับ
โรงพยาบาลศูนย์ทุกเขตสุขภาพ สุขภาพละ 1 แห่ง รวม 12 แห่ง และผู้ป่วยในโครงการวิจัย 2 ประเภท ได้ แก่ การ
ศึกษาวิจัย และการรักษากรณีจาเป็ นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้ ผ้ ูป่วยที่ได้ รับการรักษาด้ วยวิธีมาตรฐานแล้ วไม่
ได้ ผล เข้ าถึงการรักษาด้ วยสารสกัดนา้ มันกัญชา ได้ แก่ ภาวะคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัด โรคลมชัก
ที่รักษายากและที่ด้ อื ต่อยารักษา ภาวะกล้ ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่รักษา
ด้ วยวิธีอ่นื ไม่ได้ ผล และใช้ ในการควบคุมอาการโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทอักเสบ ผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย เป็ นต้ น รวมทั้งการศึกษาวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง และจะได้ รับเพิ่มอีก 2,000 ขวด เป็ นชนิด CBD สูง
ขนาด 10 ml จานวน 500 ขวด และชนิ ด THC : CBD (1:1) ขนาด 5 ml จานวน 1,500 ขวด รวมเป็ นทั้งสิ้น
6,500 ขวดภายในเดือนสิงหาคมนี้
นายอนุ ทินกล่าวว่า สาหรับการดาเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงสารสกัดนา้ กัญชา 1 ล้ านขวด
ภายใน 5-6 เดือนนี้ องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จะทยอยผลิตสารสกัดกัญชาสาหรับใช้ บรรเทาและรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
ออกมาอย่างต่อเนื่อง 200,000 ขวดต่อเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็ นต้ นไป โดยสารสกัดนา้ มันกัญชามาตรฐาน
ทางการแพทย์ ต้ องสั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมและสถานพยาบาลที่ได้ รับอนุญาตแล้ วเท่านั้น
ด้ านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิ มาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวว่ า กระทรวงสาธารณสุข ได้ จัดทา
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้ กญ
ั ชาทางการแพทย์ เตรียมระบบบริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์ แ ผนไทย โดยจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก ผสมผสานแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และแพทย์ แ ผนไทย เริ่ ม ด าเนิ น การใน
โรงพยาบาล 19 แห่ง ให้ บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ท่ผี ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนแล้ ว สามารถสั่งจ่ายสาร
สกัดนา้ มันกัญชาทางการแพทย์แก่ผ้ ูป่วยตามข้ อบ่งชี้ทางการแพทย์ ดู แลให้ คาปรึกษาหลังการใช้ ติดตามผลลัพธ์
ผลกระทบข้ างเคียงทั้งทางกาย จิต และการใช้ สารเสพติดผิดวิธี จัดหาสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ
ให้ เพียงพอ ตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เพื่อควบคุมคุณภาพและทราบปริมาณสาร ให้
ความรู้ อสม. บุคลากรสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้ อง สร้ างความเข้ าใจแก่ประชาชน

-2นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า สาหรับนา้ มันกัญชาชนิด THC สูงที่ได้ รับจานวน 3,900 ขวดจะกระจายไปให้
โรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ได้ แก่ รพ.ลาปาง รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รพ.สวรรค์ประชา
รั กษ์ จ.นครสวรรค์ รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี รพ.ระยอง รพ.ขอนแก่น รพ.อุดรธานี รพ.บุรีรั มย์ รพ.สรรพสิท ธิ
ประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.สุราษฎร์ ธานี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และในเดือนกันยายน จะได้ เริ่มกระจายนา้ มัน
กัญชาสูตรตารับแพทย์แผนไทย ผ่านสถานพยาบาลที่ให้ บริ การด้ านการแพทย์แผนไทย 7 แห่งครอบคลุมทุกภาค
ได้ แก่ ภาคเหนือ รพร.เด่นชัย จ.แพร่ และรพ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี ภาคกลางที่รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม และรพ.
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร จ.สกลนคร และรพ.คู
เมือง จ.บุรีรัมย์ ภาคใต้ ท่รี พ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารสกัดนา้ มันกัญชาล็อตแรก จานวน 600 ขวด
ที่กรมการแพทย์ได้ รับเป็ นชนิด THC สูง จะนาไปใช้ ในการศึกษาวิจัยเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง 100 ขวด เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่ มจานวนเซลล์มะเร็ง 10 ชนิด ได้ แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งท่อทางเดินนา้ ดี มะเร็ง
เต้ านม มะเร็งลาไส้ ใหญ่ และไส้ ตรง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมนา้ เหลือง มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และ
มะเร็งตับอ่อน อีก 500 ขวด จะนาไปศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัด
กัญชาในหนูทดลอง รวมถึงทดสอบความเป็ นพิษในสัตว์ทดลอง สาหรับนา้ มันกัญชาชนิดที่มีอัตราส่วน THC ต่อ CBD
1 : 1 และ CBD สูงที่จะได้ รับนั้ น จะมอบให้ แก่สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ เพื่ อใช้ ในการศึกษาวิจัย และการศึกษาวิจัย
คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ ายที่ได้ ข้ ึนทะเบียนไว้ แล้ ว บางส่วนจะนาไปใช้ กับผู้ป่วยโรคลมชัก โดยเป็ นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยา สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) และอภ.
นอกจากนี้ ได้ จัดตั้งคลินิกให้ คาปรึกษาการใช้ กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล / สถาบันเฉพาะทางใน
สังกัดกรมการแพทย์แล้ ว อาทิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผ้ ูติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี โรงพยาบาลนพรั ตนราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุ รี สถาบั น ทัน ตกรรม เป็ นต้ น และจะครบ 32 แห่ ง
กลางเดือนสิงหาคมนี้ ประชาชนปรึ กษาเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังพิษจากกัญชาได้ ท่สี ายด่วน 1165 ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งอยู่ระหว่ างการจัดทา official line ให้ คาปรึ กษาระหว่ างสถานบริการสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยเมื่อเกิด
อาการทางจิตจากกัญชา
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ รับมอบหมายให้ ดูแลเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ยา และนา้ มันกัญชาต่าง ๆ ขณะนี้
ได้ พัฒนาวิธีการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น สารเคมีปนเปื้ อน โลหะหนัก รวมถึงคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ว่ามีสารสาคัญ (THC, CBD) ตรงตามกาหนดหรือไม่ และจัดทามาตรฐานทางยาของสมุนไพรกัญชา
นอกจากนั้น ยังจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานห้ องปฏิบัติการกัญชาทางการแพทย์ ” เพื่ อพั ฒนาระบบการตรวจทาง
ห้ องปฏิบัติการเกี่ยวกับกัญชา และเครื อข่ายห้ องปฏิบัติการของหน่ วยงานต่าง ๆ ให้ มีมาตรฐานการตรวจที่ได้ รับ
การยอมรับให้ เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ ของประชาชน
นายแพทย์ธเรศ กรั ษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่ าวว่ า อย.ได้ ร่วมกับ
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปิ ดตัว Smartbar Application ซึ่งเริ่มแล้ วตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ บริการประชาชน
ในการตรวจสอบข้ อมู ลทั่วไปของผลิ ตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ท่ีถูกกฎหมายที่มีจาหน่ ายในประเทศไทย ผ่ าน
Smart Phone ด้ วยระบบ Android ส่วนระบบ IOS จะใช้ ได้ ต้ังแต่ 15 สิงหาคม 2562 โดยสแกนบาร์โค้ ด 2 มิติ
(GS1 DataMatrix) บนผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาฯ ด้ วยตนเองได้ ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อตรวจสอบข้ อมูล

-3พื้นฐานที่ผ้ ูผลิตแจ้ งไว้ กับอย. ได้ แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ความแรง รูปแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ ข้ อมูลผู้ผลิต เป็ นต้ น
ซึ่งเลขบาร์โค้ ดจะพร้ อมรองรับการติดตามและสอบย้ อนกลับผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์ได้ ในระดับรายชิ้นแบบ
real time ในอนาคตจะสามารถติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหว การนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
นอกจากนี้ อย.ยังมีระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยจากการใช้ ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาครอบคลุมผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา ทั้ง
กรณีการแพทย์แผนปั จจุ บัน และตารั บยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ กรณีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้ าน รวมทั้งกัญชาที่ไม่ได้ รับอนุ ญาตตามกฎหมาย (กัญชาใต้ ดิน) ประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ กัญ ชา สามารถรายงานผ่ า นระบบ on line ศู น ย์เฝ้ าระวั งความปลอดภั ย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา http://thaihpvc.fda.moph.go.th/ หรือ http://www.fda.moph.go.th
ด้ านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯ ได้ ปลูกและผลิต
สารสกัดกัญชา เป็ นเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ หรือ Medical Grade โดยคานึงถึงความปลอดภัย (Safety) มี
สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ของยาใกล้ เคียงกันหมด (Consistency) และต้ องมีประสิทธิภาพ (Efficacy) มีการควบคุม
มาตรฐานการปลูกให้ ปลอดเชื้อรา มีการควบคุมแสงและควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้ ได้ มาตรฐานการผลิตเป็ นยา มี
ปริมาณและสัดส่วนของสารสาคัญที่ใช้ ในการออกฤทธิ์ คือ THC และ CBD เป็ นไปตามสัดส่วนความต้ องการใช้ ของ
แพทย์ในแต่ละโรคที่จะทาการศึกษาวิจัยและใช้ รักษาโรค ปราศจากการปนเปื้ อน โลหะหนักและยาปราบศัตรูพืช
สาหรับการสกัดในล็อตที่ 2 จากการปลูกในรอบที่ 1 นั้น คาดว่าจะได้ สารสกัดนา้ มันกัญชาเพิ่มอีกประมาณ 3,500
ขวด ในเดือนกันยายนนี้ รวมเป็ นประมาณ 10,000 ขวด
ส่วนการดาเนินการในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อภ. จะทาการ
ปลูกในรอบที่ 2 ซึ่งจะได้ สารสกัดนา้ มันกัญชาประมาณ 10,000 ขวดทุก 5 เดือน จากนั้นจะได้ อกี เดือนละ 30,000
ขวดจากแหล่งวัตถุดิบกัญชาขององค์การเภสัชกรรมเอง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ท่จี ะทยอยส่งมอบตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งจะมีปริมาณวัตถุดิบดอกกัญชาแห้ งเพิ่มมากขึ้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
สาหรับโครงการระยะที่ 2 เป็ นการปรับปรุงอาคารเพื่อขยายพื้นที่ปลูกทั้งแบบ Indoor และ Greenhouse ซึ่ง
จะสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต เป็ น 150,000 – 200,000 ขวด คาดว่ า จะสามารถปลู ก ได้ ใ นต้ น ปี 2563 อีก ทั้ง จะ
ดาเนินการปรั บปรุงสายพั นธุ์ ไทยให้ ได้ สารสาคัญทั้งชนิ ดและปริ มาณที่เหมาะสม และปลูกในสภาพอากาศของ
ประเทศไทยได้ ส่วนโครงการระยะที่ 3 เป็ นการขยายพื้นที่การปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ รวมถึงการ
ขยายเครือข่าย โดยสร้ างความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นต่อไป
นายแพทย์เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ จัดทาแบบประเมินความเสี่ยง
และแนวทางปฏิบัติให้ คาปรึกษาแบบสั้น สาหรับผู้ป่วยที่ได้ รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จัดหลักสูตรฝึ กอบรมการ
ให้ คาปรึ กษาแบบสั้นแก่ผ้ ู ป่วยที่ได้ รับผลิ ตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้ วเกิดปั ญหาจากการใช้ เพื่ อให้ การใช้ กัญชา
ปลอดภัยและไม่ป่วยจิต และศึกษาวิจัยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ กรมสุขภาพจิต คือ โรควิตกกังวล ภาวะ
อารมณ์พฤติกรรมวุ่นวายจากสมองเสื่อม การนอนหลับจากนา้ มันตารับศุขไสยาศน์ และเตรียมดาเนินการปลูกและสกัด
ทา MOU ร่ วมกับมหาวิ ทยาลั ยที่ดาเนินการ หลักสูตรการใช้ สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สาหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร จัดทาระบบเฝ้ าระวังผลข้ างเคียงและแทรกซ้ อนจากปัญหาการใช้ กัญชา และให้ ความรู้ท่ถี ูกต้ องแก่ประชาชน
ผ่านระบบสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ************************** 7 สิงหาคม 2562

