
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยความร่วมมือกับ 

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

องค์การเภสัชกรรม และ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จัดโครงการสัมมนาวิชาการ 

“การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 
เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย” 

วันศุกร์ที ่ 30   พฤศจิกายน  2561 

ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
...................................... 

1.  หลักการและเหตุผล  
           กัญชา (Marijuana) เป็นพืชล้มลุกจาพวกหญ้า พืชต้นตระกูล Cannabis มี 3 สายพันธุ์ คือ indica พบใน
ทวีปเอเชีย sativa พบในทวีปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ruderalis พบในประเทศรัสเซีย กัญชาในประเทศไทยมีการใช้เพ่ือ
เพ่ิมความอยากอาหาร จากการศึกษาวิจัยกัญชามีฤทธิ์ระงับปวด ระงับอาการชัก บรรเทาอาการพาร์คินสัน และมีการ
ใช้เพื่อรักษามะเร็ง  
          กัญชาอยู่ในตารับยาแผนโบราณ และถูกจัดเป็นพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 การใช้พืชกระท่อมและกัญชาเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย เป็นทั้งอาหารและยา ในการบา
บัดโรคและดูแลรักษาคนเจ็บไข้ด้วยภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทย ซึ่งฝังรากลึกลงในขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม การใช้แรงงาน กัญชาเป็นพืชที่วงการสุขภาพยังให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เพ่ือการรักษา
ผู้ป่วย รวมทั้งต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรที่จะพัฒนาพืชกระท่อมและกัญชาเป็นยารักษาโรค อีกทั้งจากภูมิปัญญา
ด้านการแพทย์แผนไทยและมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายเพราะเห็นว่ามีคุณประโยชน์หลายประการ 
แต่การวิจัย การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์มีข้อขัดข้องทางกฎหมายเป็นอย่างมาก  
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยคลินิก การร่วมหา
ทางออกที่มีเหตุและผล และ การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นภารกิจที่จะต้ องร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ หลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ หาทางออกเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั, มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพ่ือ
สังคม (มภส.) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา องค์การเภสัชกรรม และสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะเสนอแนะแนวทางออกในระยะเร่งด่วนพืชกัญชา ให้มีการ
นามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัดการสัมมนาวิชาการนี้ขึ้น  
 



2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือระดมความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ ปัญหาในการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และ

การศึกษาวิจัยในมนุษย์ เพ่ือความมั่นคงด้านยาและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
2. เพ่ือเป็นการเตรียมรับมือของผู้เกี่ยวข้องเมื่อกฎหมายเปิดให้ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ 
 

3. วัน เวลา สถานที่จัดประชุม  วันศุกร์ที ่ 30   พฤศจิกายน  2561 
 

4. สถานที่ ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5. เงื่อนไขพิเศษ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้สามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาด
ว่าจะได้รับประมาณจ านวน 5.5 หน่วยกิต 
 

6. การลงทะเบียน  
 ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol ภายในวันที่ 25  พฤศจิกายน  2561   (โดยไม่
เสียค่าลงทะเบียน) และผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตาม
สิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
 

7. ผู้รับผิดชอบจัดการสัมมนา  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
องค์การเภสัชกรรม   

          สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

8. งบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิเภสชัศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 
และ องค์การเภสัชกรรมโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าเดินทางไปราชการ 30,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80x30x2) 4,800 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน (80x100) 8,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 42,800 บาท 
ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

 

9. ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วย ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรด้านยาเสพติดและสุขภาพ ผู้นา

ชุมชน และ สื่อมวลชน ประมาณ 80 คน  

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol%20ภายในวันที่%2025


10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคของการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดใน

ประเทศไทย  
2. ได้แลกเปลี่ยน ได้เสนอแนะข้อมูลที่จะเป็นทางออกของการใช้พืชเสพติดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในมิติด้านกฎหมาย  
3. ได้ข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ฉบับ สนช.  

 
 
 

                  (นางทองค า  วงษ์พระจันทร์) 
                    หัวหน้าหนว่ยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ   

               ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการสัมมนาวิชาการ 
การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย 

วันศุกร์ที ่ 30   พฤศจิกายน  2561 
ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------------------------- 
08.15 –08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45 –09.00 น. กล่าวเปิดงาน   รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.00 –11.30 น. เสวนา: ความต้องการและการวิจัยกัญชา

เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  
นายแพทย์ อิสระ เจียวิริยบุญญา 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  
ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภญ.วีรยา ถาอุปชิต  
ส านักงานสาธารณสุขขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ด าเนินรายการ 

11.30-12.00 น. ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมและ
ข้อเสนอแนะ 

-พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม 
 เจ้าอาวาสวัดค าประมง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
-ตัวแทนผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
-ตัวแทนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
-ภก.สุโรจน์  แพงมา 
 ตัวแทนเภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00–16.00 น. เสวนา: การเตรียมการเพื่อใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ หลังการแก้กฎหมายยา
เสพติด 
 

นายสมชาย แสวงการ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  
ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา 
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล  
องค์การเภสัชกรรม 
ผศ.กิตติบดี ใยพูล 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ  
มูลนิธิขอนแก่นในทศวรรษหน้า ผู้ด าเนินรายการ 

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือผู้แทน* 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หรือผู้แทน* 
เครือข่ายผู้ป่วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 

 สรุปโครงการและปิดประชุม ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย 
หมายเหตุ:  
1. รับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม  
2. ก าหนดการอาจมีการปรับเพ่ือความเหมาะสม 




