
อนุทิน รับมอบสารสกดัน า้มันกญัชา จพีโีอ เมดคิลัเกรด ลอ็ตแรกจากองค์การเภสัชกรรม 
 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบสารสกัดน า้มันกัญชา จีพีโอ เมดิคัลเกรด 

ลอ็ตแรก ชนิด THC สูงขนาด 5 ml จ านวน 4,500 ขวดจากทั้งหมด  6,500 ขวด จากองค์การเภสัชกรรมเพ่ือ

ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 12 แห่งทุกเขตสุขภาพ และผู้ป่วยในโครงการศึกษาวิจัยและการรักษากรณีจ าเป็น

ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย   

 วันน้ี (7 สงิหาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสขุ จ.นนทบุรี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม 

กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมกัน

แถลงข่าว “การส่งมอบสารสกัดน า้มันกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ ลอ็ตแรก สู่ระบบบริการกัญชาทางการแพทย์

ในสถานพยาบาลและโครงการวิจัย”  

 นายอนุทนิกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบสารสกดัน า้มันกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ ลอ็ตแรก 

จากองค์การเภสัชกรรม แบบหยดใต้ล้ิน ชนิด THC สูงขนาด 5 ml จ านวน 4,500 ขวด ซ่ึงจะทยอยส่งให้กับ

โรงพยาบาลศูนย์ทุกเขตสุขภาพ สุขภาพละ 1 แห่ง รวม 12 แห่ง และผู้ป่วยในโครงการวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ การ

ศึกษาวิจัย และการรักษากรณีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่

ได้ผล เข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน า้มันกญัชา ได้แก่ ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด โรคลมชัก

ที่รักษายากและที่ด้ือต่อยารักษา ภาวะกล้ามเน้ือหดเกรง็ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแขง็ ภาวะปวดประสาทที่รักษา

ด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล และใช้ในการควบคุมอาการโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทอักเสบ ผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสดุท้าย เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาวิจัยการรักษาโรคมะเรง็ และจะได้รับเพ่ิมอกี 2,000 ขวด เป็นชนิด CBD สูง 

ขนาด 10 ml จ านวน 500 ขวด และชนิด THC : CBD (1:1) ขนาด 5 ml จ านวน 1,500 ขวด รวมเป็นทั้งสิ้ น 

6,500 ขวดภายในเดือนสงิหาคมน้ี 

นายอนุทินกล่าวว่า ส าหรับการด าเนินการเร่งด่วนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสารสกัดน า้กัญชา 1 ล้านขวด 

ภายใน 5-6 เดือนน้ี องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก จะทยอยผลิตสารสกัดกัญชาส าหรับใช้บรรเทาและรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 

ออกมาอย่างต่อเน่ือง 200,000 ขวดต่อเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนน้ีเป็นต้นไป โดยสารสกัดน า้มันกัญชามาตรฐาน

ทางการแพทย์ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสชักรที่ผ่านการอบรมและสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเทา่น้ัน 

 ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท า

แผนพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาการใช้กญัชาทางการแพทย์ เตรียมระบบบริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและ

การแพทย์แผนไทย โดยจัดตั้ งคลินิกผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เร่ิมด าเนินการใน

โรงพยาบาล 19 แห่ง ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมและข้ึนทะเบียนแล้ว สามารถสั่งจ่ายสาร

สกัดน า้มันกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยตามข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ ดูแลให้ค าปรึกษาหลังการใช้ ติดตามผลลัพธ์

ผลกระทบข้างเคียงทั้งทางกาย จิต และการใช้สารเสพติดผิดวิธ ีจัดหาสารสกดัจากกญัชาทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ

ให้เพียงพอ ตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑส์ารสกัดจากกญัชาทางการแพทย์ เพ่ือควบคุมคุณภาพและทราบปริมาณสาร ให้

ความรู้ อสม. บุคลากรสาธารณสขุ เพ่ือประชาสมัพันธข้์อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน   
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 นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ส าหรับน า้มันกัญชาชนิด THC สูงที่ได้รับจ านวน 3,900 ขวดจะกระจายไปให้

โรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ล าปาง รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รพ.สวรรค์ประชา

รักษ์ จ.นครสวรรค์ รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี รพ.ระยอง รพ.ขอนแก่น รพ.อุดรธานี รพ.บุรีรัมย์ รพ.สรรพสิทธิ

ประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และในเดือนกันยายน จะได้เร่ิมกระจายน า้มัน

กัญชาสูตรต ารับแพทย์แผนไทย ผ่านสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 7 แห่งครอบคลุมทุกภาค 

ได้แก่ ภาคเหนือ รพร.เด่นชัย จ.แพร่ และรพ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี  ภาคกลางที่รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม และรพ.

เจ้าพระยาอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร และรพ.คู

เมือง จ.บุรีรัมย์  ภาคใต้ที่รพ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎร์ธานี 

นายแพทย์สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารสกดัน า้มันกญัชาลอ็ตแรก จ านวน 600 ขวด 

ที่กรมการแพทย์ได้รับเป็นชนิด THC สงู จะน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์มะเรง็ในหลอดทดลอง 100 ขวด เพ่ือศึกษา

ฤทธิ์ยับย้ังการแบ่งตัวและเพ่ิมจ านวนเซลล์มะเร็ง 10 ชนิด ได้แก่ มะเรง็ปอด มะเรง็ตับ มะเรง็ท่อทางเดินน า้ดี มะเร็ง

เต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมน า้เหลือง มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และ

มะเรง็ตับอ่อน อีก 500 ขวด จะน าไปศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัด

กญัชาในหนูทดลอง รวมถึงทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง ส าหรับน า้มันกัญชาชนิดที่มีอัตราส่วน THC ต่อ CBD 

1 : 1 และ CBD สูงที่จะได้รับน้ัน จะมอบให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย และการศึกษาวิจัย

คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเรง็ระยะสุดท้ายที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว บางส่วนจะน าไปใช้กับผู้ป่วยโรคลมชัก โดยเป็นความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยา สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) และอภ. 

นอกจากน้ี ได้จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล / สถาบันเฉพาะทางใน

สงักดักรมการแพทย์แล้ว อาท ิสถาบันมะเรง็แห่งชาติ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช

ชนนี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สถาบันทันตกรรม เป็นต้น และจะครบ 32 แห่ง

กลางเดือนสิงหาคมน้ี ประชาชนปรึกษาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพิษจากกัญชาได้ที่สายด่วน 1165 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท า official line ให้ค าปรึกษาระหว่างสถานบริการสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยเมื่อเกิด

อาการทางจิตจากกญัชา  

 นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับมอบหมายให้ดูแลเร่ืองความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ ์ยา และน า้มันกญัชาต่าง ๆ ขณะนี้   

ได้พัฒนาวิธีการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น สารเคมีปนเป้ือน โลหะหนัก รวมถึงคุณภาพมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑว่์ามีสารส าคัญ (THC, CBD) ตรงตามก าหนดหรือไม่ และจัดท ามาตรฐานทางยาของสมุนไพรกัญชา 

นอกจากน้ัน ยังจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานห้องปฏิบัติการกัญชาทางการแพทย์” เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับกัญชา และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานการตรวจที่ได้รับ

การยอมรับให้เกดิความปลอดภัยและประสทิธภิาพที่ดีในการใช้ของประชาชน 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้ร่วมกับ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปิดตัว Smartbar  Application ซ่ึงเร่ิมแล้วตั้งแต่วันนี้  เพ่ือให้บริการประชาชน 

ในการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย ผ่าน 

Smart Phone ด้วยระบบ Android  ส่วนระบบ IOS จะใช้ได้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2562 โดยสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ 

(GS1 DataMatrix) บนผลิตภัณฑก์ญัชาฯ  ด้วยตนเองได้ทุกที่  ทุกเวลา  เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
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พ้ืนฐานที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ กับอย. ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ความแรง รูปแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ  ข้อมูลผู้ผลิต เป็นต้น 

ซ่ึงเลขบาร์โค้ดจะพร้อมรองรับการติดตามและสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กญัชาทางการแพทย์ได้ในระดับรายช้ินแบบ 

real time ในอนาคตจะสามารถติดตามตรวจสอบความเคล่ือนไหว การน าไปใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพและรวดเรว็ 

 นอกจากน้ี อย.ยังมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑก์ญัชาครอบคลุมผลิตภัณฑ์กญัชา ทั้ง

กรณีการแพทย์แผนปัจจุบัน และต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ กรณีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

พ้ืนบ้าน รวมทั้งกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (กัญชาใต้ดิน) ประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากการใช้กัญชา สามารถรายงานผ่านระบบ on line ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์  ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  http://thaihpvc.fda.moph.go.th/ หรือ http://www.fda.moph.go.th 

ด้านนายแพทย์โสภณ  เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯ ได้ปลูกและผลิต

สารสกัดกัญชา เป็นเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ หรือ Medical Grade  โดยค านึงถึงความปลอดภัย (Safety) มี

สารสกดัที่มีสารออกฤทธิ์ของยาใกล้เคียงกนัหมด (Consistency) และต้องมีประสทิธภิาพ (Efficacy) มีการควบคุม

มาตรฐานการปลูกให้ปลอดเช้ือรา มีการควบคุมแสงและควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือให้ได้มาตรฐานการผลิตเป็นยา มี

ปริมาณและสดัส่วนของสารส าคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ คือ THC และ CBD เป็นไปตามสดัส่วนความต้องการใช้ของ

แพทย์ในแต่ละโรคที่จะท าการศึกษาวิจัยและใช้รักษาโรค ปราศจากการปนเป้ือน โลหะหนักและยาปราบศัตรูพืช 

ส าหรับการสกัดในลอ็ตที่ 2 จากการปลูกในรอบที่ 1 น้ัน คาดว่าจะได้สารสกัดน า้มันกัญชาเพ่ิมอีกประมาณ 3,500 

ขวด ในเดือนกนัยายนน้ี รวมเป็นประมาณ 10,000 ขวด 

 ส่วนการด าเนินการในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อภ. จะท าการ

ปลูกในรอบที่ 2 ซ่ึงจะได้สารสกดัน า้มันกญัชาประมาณ 10,000 ขวดทุก 5 เดือน จากน้ันจะได้อกีเดือนละ 30,000 

ขวดจากแหล่งวัตถุดิบกญัชาขององค์การเภสชักรรมเอง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ที่จะทยอยส่งมอบตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ ์2563 รวมทั้งจะมีปริมาณวัตถุดิบดอกกญัชาแห้งเพ่ิมมากขึ้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ส าหรับโครงการระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงอาคารเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกทั้งแบบ Indoor และ Greenhouse ซ่ึง

จะสามารถเพ่ิมผลผลิตเป็น 150,000 – 200,000 ขวด คาดว่าจะสามารถปลูกได้ในต้นปี 2563 อีกทั้งจะ

ด าเนินการปรับปรุงสายพันธุ์ไทยให้ได้สารส าคัญทั้งชนิดและปริมาณที่เหมาะสม และปลูกในสภาพอากาศของ

ประเทศไทยได้ ส่วนโครงการระยะที่ 3 เป็นการขยายพ้ืนที่การปลูกและการผลิตสารสกดักญัชาสู่ระดับอุตสาหกรรม

ในพ้ืนที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ซ่ึงจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการ

ขยายเครือข่าย โดยสร้างความร่วมมือกบัวิสาหกจิชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้นต่อไป 

นายแพทย์เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสขุภาพจิต กล่าวว่า กรมสขุภาพจิตได้จัดท าแบบประเมินความเสี่ยง

และแนวทางปฏบัิติให้ค าปรึกษาแบบสั้น ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการ

ให้ค าปรึกษาแบบสั้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วเกิดปัญหาจากการใช้ เพ่ือให้การใช้กัญชา

ปลอดภัยและไม่ป่วยจิต และศึกษาวิจัยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ กรมสุขภาพจิต คือ โรควิตกกังวล ภาวะ

อารมณ์พฤติกรรมวุ่นวายจากสมองเสื่อม การนอนหลับจากน า้มันต ารับศุขไสยาศน์ และเตรียมด าเนินการปลูกและสกัด 

ท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการ หลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 

และเภสชักร จัดท าระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงและแทรกซ้อนจากปัญหาการใช้กัญชา และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ผ่านระบบสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ   **************************  7 สิงหาคม 2562 
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