กำหนดกำรประชุมวิชำกำรกัญชำทำงกำรแพทย์ เขตสุขภำพที่ ๑๒
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรกัญชำทำงกำรแพทย์
- กล่าวต้อนรับ โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดประชุม
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐ น. กำรปำฐกถำพิเศษ หัวข้อ “กัญชำกัญชงไทย ควำมมั่นคงทำงสุขภำพและเศรษฐกิจ
ของชำติ”
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

๑) ห้องประชุมกัญชำทำงกำรแพทย์ภำคประชำชน (ห้องประชุมใหญ่)
1๓.๐0-1๕.00 น.
กำรเสวนำวิชำกำร หัวข้อ “สถำนกำรณ์กัญชำ กัญชง ในประเทศไทยโอกำสและ
ควำมท้ำทำย”
โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พญ. ฟ้าใส ภักดิกมล
ผู้อานวยการสานักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12
ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์
ผู้อานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม
ผู้อานวยการกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันกัญชาฯ
ผู้ดาเนินการเสวนา
๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. กำรบรรยำย “รู้เท่ำทัน กัญชำไทย ใช้อย่ำงไรให้ได้ผลและปลอดภัย”
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

-2๒) ห้องประชุมกัญชำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบัน (ห้องประชุมย่อย ๑)
1๓.๐0-1๔.๓0 น.
กำรบรรยำย “ควำมก้ำวหน้ำของกำรใช้กัญชำในกำรรักษำโรคมะเร็ง”
โดย นพ.ธีรชัย ทรงเกียรติกวิน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
1๔.๓0-1๖.๐0 น.
กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ “กัญชำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันจำก
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล”
โดย พญ.สุรภา หังสพฤกษ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นพ.คณิน ล่องเซ่ง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นพ.ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา
โรงพยาบาลพัทลุง
นพ.วิโรจน์ โยมเมือง
โรงพยาบาลสตูล (ผู้ดาเนินการอภิปราย)
1๖.๐0-1๖.๓0 น.

ซักถำมและสรุปประเด็นกำรประชุม

๓) ห้องประชุมกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย (ห้องประชุมย่อย ๒)
1๓.๐0-1๔.๓0 น.
กำรบรรยำย “ตำรับกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยใช้อย่ำงไรให้เหมำะสมกับผู้ป่วย”
โดย นพ.จักราวุธ เผือกคง
ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยฯ
1๔.๓0-1๖.๐0 น.
กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ “ผลกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์
แผนไทย”
โดย น.ส. ปนัดดา ตรีรัตนไพบูลย์
โรงพยาบาลป่าบอน
นายธนเทพ ปูเงิน
โรงพยาบาลตรัง
น.ส.ปรางระวี วงษ์สกุล
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ดร.สุกาญจนา กาลังมาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ดาเนินการอภิปราย)
1๖.๐0-1๖.๓0 น.
ซักถำมและสรุปประเด็นกำรประชุม
วันเสำร์ที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕
ห้องประชุมกัญชำทำงกำรแพทย์ภำคประชำชน (ห้องประชุมใหญ่)
๐๙.๐0-1๐.๓0 น.
กำรบรรยำย “สำยพันธุ์และกำรปลูกกัญชำกัญชงอย่ำงไรให้ได้คุณภำพ”
โดย รศ.จรัสศรี นวลศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1๐.๓0-1๒.๐0 น.
กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ “กำรปลูกกัญชำกัญชงในภำคใต้”
โดย น.ส.พรเพ็ญ ชุมทอง
ประธานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย
นายสมคิด ดาน้อย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ที่สูงเชียงราย
นายสวัสดิ์ จิตพรหม
รองประธานชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง
ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ดาเนินการอภิปราย)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

-3๑๓.๐0-๑๔.๓0 น.
1๔.๓0-1๖.๐0 น.

1๖.๐0-1๖.๓0 น.

กำรบรรยำย “กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกกัญชำ”
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ “ผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกกัญชำในภำคใต้และ
ก้ำวต่อไป”
โดย นายแอนโทนี่ ชัยกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเรคี จากัด
ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ดร.พรวิชัย เต็มบุตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภญ.พรชนก เจนศิริศักดิ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
(ผู้ดาเนินการอภิปราย)
ซักถำมและสรุปประเด็นกำรประชุม

วันอำทิตย์ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕
ห้องประชุมกัญชำทำงกำรแพทย์ภำคประชำชน (ห้องประชุมใหญ่)
๐๙.๐0-1๐.๐0 น.
กำรบรรยำย “กำรปลูกกัญชำภำคประชำชน ต้องเตรียมกำรอย่ำงไร
โดย ภญ.กัญญารัตน์ เหล่าปิยสกุล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๐.๐0-1๑.๐0 น.
กำรเสวนำ “กำรใช้ยำกัญชำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับประชำชน”
โดย นพ.ธีรชัย ทรงเกียรติกวิน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นพ.วิโรจน์ โยมเมือง
โรงพยาบาลสตูล
๑๑.๐0-1๒.๐0 น.
กำรบรรยำย “กำรใช้ยำกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยสำหรับประชำชน”
โดย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม
ผู้อานวยการกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

1๓.๐0-๑๔.๓0 น.

กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ “กัญชำกัญชงกับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ”
โดย นายชาเร๊ต ใจดี
ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน
จังหวัดสตูล
น.ส.ภัชกุล ตรีพันธ์
สานักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสตูล
นางรัตนดา ชูบาล
นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
ภก.ภาษิต พิศาลสุทธิกุล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
(ผู้ดาเนินการอภิปราย)

-41๔.๓0-1๖.๐0 น.

กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ “กำรปลูกกัญชำของวิสำหกิจชุมชนในเขต
สุขภำพที่ ๑๒”
โดย นางประโลม มนตรี
ประธานวิสาหกิจชุมชนนาปะขอ
นายวณัชพันธ์ เหล่าวทัญญู
ประธานวิสาหกิจเพื่อเศรฐกิจและทางเลือก
จังหวัดสตูล
นายเกรียงไกร ไชยวรรณ
ผอ.รพ.สต. นาปะขอ
น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ดาเนินการอภิปราย)

1๖.๐0-1๖.๓0 น.

ซักถำมและสรุปประเด็นกำรประชุม

หมำยเหตุ :

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น.
- รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.

-5-

ลำนกิจกรรมกำรบรรยำย/สำธิต/ฝึกปฏิบตั ิกำร
วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
10.00 - 11.00 น.

ฝึกปฏิบัติกำร “ยำตะไคร้กัญ” กรณีพิเศษ
โดย ร้ำนหลำนตำชู จังหวัดพัทลุง

11.00 - 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติกำร “กำรทำขนมพื้นบ้ำนกัญชำ”
โดย รพ.สต.นาปะขอ จ.พัทลุง

13.00 - 14.00 น.

ฝึกปฏิบัติกำร “เตรียมดินสำหรับปลูกกัญชำ”
โดย วิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัด จ.พัทลุง

14.00 - 15.00 น.

ฝึกปฏิบัติกำร “กำรทำเทียนหอมกัญชำ”
โดย รพ.สต.บ้านน้าผุด จ.ตรัง

วันเสำร์ที่ 30 เมษำยน 2565
11.00 - 12.00 น.

สำธิต “กำรทำขนมจอและมำละห์กัญชำ”
โดย รพ. เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

13.00 - 14.00 น.

ฝึกปฏิบัติกำร “กำรทำยำหม่องกัญชำและสบู่กัญชำ”
โดย สสจ.ปัตตานี

14.00 - 15.00 น.

สำธิต “กำรทำชำเกศรำ”
โดย รพ.กาบัง และ รพ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันอำทิตย์ที่ 1 พฤษภำคม 2565
11.00 - 12.00 น.

สำธิต “เยลลีก่ ญ
ั -เบอร์รี่”
โดย วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลใต้ร่มบุญ จ.สงขลา

13.00 - 14.00 น.

ฝึกปฏิบัติกำร “กำรทำลูกประคบกัญชำ”
โดย รพ.สต.บ้านทุ่งนุ้ย จ.สตูล

14.00 - 15.00 น.

สำธิต “กำรปรุงเทมปุระกัญชำ กำรหุงข้ำวกัญชำในกระบอกไม้ไผ่”
โดย วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน จ.สตูล

หมำยเหตุ :

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น.
- รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.

-6-

กำรเปิดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ วันที่ 29 เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕
 บริการ
๑. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
๒. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
 ช่วงเวลาให้บริการ
๑. ช่วงเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. ช่วงบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หมำยเหตุ :

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.00 - 14.15 น.
- รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.

