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ก าหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพ ท่ี 9 

ระหว่างวันที่ 4 – 6  มีนาคม  2565 
อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     

วิทยาเขตสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
--------------------------------------------------------------  

 
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
 
9.00 – 9.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวต้อนรับ 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย ์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดประชุม 
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

9.30-10.00 น.           การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ 
                                 ของชาติ” 
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

  
10.00-12.00 น. การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์กัญชา กัญชง ในประเทศไทยโอกาสและ  

ความท้าทาย” 
โดย ภญ.กรพินธ์ุ ณ ระนอง               ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
      แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน        ผู้แทนกรมการแพทย์  
      นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์    รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ 
                                                การแพทย์ทางเลอืก  
      ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์       ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
      นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์      ผู้อ านวยการสถาบันกัญชาฯ ผู้ด าเนินการเสวนา 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00-16.30 น. แยกห้องประชุมวิชาการออกเป็น 3 ห้อง คือ ห้องวิชาการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย  และกัญชาภาคประชาชน 
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วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
1) ห้องวิชาการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน   
(ห้องประชุม คทจ.2507 ชั้น 5) 
 

13.00-14.30 น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
“กัญชาทางการแพทย์จากนโยบายการปฏิบัติท่ีสัมฤทธิ์ผล” 
โดย นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย   โรงพยาบาลสุรินทร์   
     แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
     นายแพทย์วุฒิชัย แป้นทอง  โรงพยาบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  
     นายแพทย์จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14.30-16.00 น. การบรรยาย “ความก้าวหน้าของการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง” 
โดย นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

16.00-16.30 น. ซักถามและสรุปประเด็นการประชุม 
  
2) ห้องวิชาการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
(ห้องประชุม คทจ.2508 ชั้น 5) 
 

13.00-14.00 น. การอภิปราย “ต ารับกัญชาไทย ใช้อย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วย” 
โดย นายปรานญ์ปรินทร์ กิจจาเวชชานนท์         แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
      นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ          แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
      กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม 

14.00-15.30 น. การอภิปราย“ผลการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย” 
โดย พท.สันทัด ชมพูพงษ์  แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 
      พท.ณัชชา เต็งเติมวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   
      พท.นิศารัตน์ สังคะรัมย์       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

15.30-16.30 น. การบรรยาย “กัญชาทางการแพทย์แผนไทยโอกาสและความท้าทาย” 
โดย ศ.ภก.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต 

 
3) ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน       
 (วันท่ี 1: ความรู้พ้ืนฐานกัญชากับประโยชน์ทางสุขภาพ  ;  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3) 
 

13.00-14.30 น. การบรรยาย “ท่ีผ่านมา รู้จักกัญชง/กัญชาดีพอรึยัง????” 
โดย อาจารย์กาญจนา เข่งคุ้ม  Executive Director บริษัท ศิริเมดิเทค จ ากัด 

14.30-16.00 น. การอภิปราย“รู้เท่าทัน กัญชาไทย ใช้อย่างไรให้ได้ผลและปลอดภัย” 
โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร    มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
      พทป.แวสะมิง  แวหมะ     มหาวิทยาลัยรังสิต 
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วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 
 

ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน  
(วันท่ี 2: การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  ; ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3) 
 

9.00-10.30 น. การบรรยาย”การปลูกกัญชาภาคประชาชน ต้องเตรียมการอย่างไร”     
โดย เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล  กองควบคุมวัตถุเสพติด 

     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
10.30-12.00 น. การบรรยาย “การปลูกกัญชงกัญชาน้ันแสนง่าย เมื่อเข้าใจสายพันธุ์”  

โดย ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

12.00-13.00 น. 
 

13.00-14.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
 

การบรรยาย “การน ากัญชามาใช้เพ่ือดูแลสุขภาพ” 
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

14.30-16.00 น. การอภิปราย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา” 
โดย พทป.แวสะมิง แวหมะ มหาวิทยาลัยรังสิต 
      คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการบริหาร CBI Global จ ากัด 
      คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ช่ัน ผอ.หลักสูตรบูรณาการนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชา 
                                         และกญัชง 
       ผูด้ าเนินการอภิปราย      
 

16.00-16.30 น. ซักถามและสรุปประเด็นการประชุม 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 
 

ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน  
(วันท่ี 3: การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ; ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3) 
 

9.00-10.30 น. การบรรยาย “ป้ันธุรกิจกัญชา ระดับเศรษฐกิจประเทศระดับสากล”  
โดย รศ.ภก.ดร.สุรพจน์ วงใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต    

10.30-12.00 น. การอภิปราย “แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวกัญชาชุมชน”  
โดย นายชาติชัย โรจน์รุ่งรังสี       เลขานุการกรรมาธิการสาธารณสุข 
      นางธนภร พูลเพิ่ม              ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
                                          ส านักงานอุดรธานี 
 

12.00-13.00 น. 
 

13.00-14.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
 

การบรรยายและสาธิต “สูตรส าเร็จครัวยิ้ม” 
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว  ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทย  
                                          และสมนุไพร โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร   

14.30-16.00 น. การบรรยาย “การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง” 
โดย รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลานกิจกรรมการบรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติการ (3 วัน)  
 
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
 

13.00-14.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “นวัตกรรมการปลูกกัญชา” 
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 

14.00-15.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “การดูแลพืชสมุนไพร” 
โดย วิทยากรจากส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 
 

10.00-12.00 น. การสัมมนากลุ่มย่อย “การขออนุญาตปลูกกัญชงกัญชา” 
โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลปราสาท 

13.00-14.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “ชาจากพืชกัญชา” 
โดย วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์   

14.00-15.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “การท าลูกประคบกัญชาสะเร็น” 
โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลกาบเชิง 

 
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 
 
10.00-12.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “การเตรียมดินปลูกกัญชา” 

โดย รักจังฟาร์ม  จังหวัดนครราชสีมา   
13.00-14.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “การท าขนมพ้ืนบ้าน ฉบับกัญชาสะเร็น” 

โดย ศูนย์สมุนไพรบ้านตะบัล 
14.00-15.00 น. การฝึกปฏิบัติการ “ต ารับกัญชาสะเร็น” 

โดย แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลจอมพระ 
  
แผนการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์; วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 
 1. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จ านวน 2 ห้อง  
 2. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  จ านวน 3 ห้อง 
เวลาเปิดบริการ 
 -ช่วงเช้า  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 -ช่วงบ่าย  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
ผู้ประสานงานวิทยากร 

1. นางสาวณัฐภรณ์ สมบุตร เภสัชกรช านาญการ โทร 083-2641593 
2. นายอภิชาติ ลายทอง  เภสัชกรช านาญการ โทร 088-5730626 


