
แนวทางการเบกิจา่ย
การใชน้ า้มนักญัชาและสารสกดักญัชา

สายงานบรหิารกองทนุ
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หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย
การใชน้ า้มนักญัชาและสารสกดักญัชา



Flow การด าเนนิการเพือ่เบกิจา่ยเงนิชดเชย กรณีการใชน้ า้มนักญัชาและสารสกดักญัชา

ขอใบอนญุาตใหจ้ าหนา่ยยาเสพตดิ
ใหโ้ทษ ประเภท 5 กญัชากบัอย. 

กรณีการใชย้าน า้มนักญัชาทีผ่ลติจาก
ชอ่ดอกม ีTHC 2.0 mg/ml

กรณีการใชย้าน า้มนักญัชาทีผ่ลติจาก
ราก ล าตน้ ก ิง่ กา้น ใบ ดอก และเมล็ด

การใชย้าน า้มนัสารสกดักญัชา

แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าผา่นการอบรมหลกัสตูรกญัชา
ทางการแพทย ์และตอ้งผา่นการอบรมการใช้

น า้มนักญัชา (ต ารบัหมอเดชา)

แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าผา่นการอบรมหลกัสตูรกญัชา
ทางการแพทย ์และตอ้งผา่นการอบรมแนว

ทางการใชย้าน า้มนักญัชาท ัง้ 5

ตอ้งมผีูป้ระกอบวชิาชพีการเวชกรรม ผา่นการ
อบรมหลกัสตูรกญัชาทางการแพทย์

กรณีการใชส้ารสกดักญัชารกัษาโรคลมชกัทีร่กัษา
ยากในเด็ก ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารด าเนนิการของกมุาร

แพทย ์อนสุาขากมุารเวชศาสตรป์ระสาทวทิยา

โปรแกรมการเบกิชดเชยยา  
หวัขอ้ยากญัชา

การตรวจสอบรายงานผลการ
เบกิจา่ยผา่นระบบ 

Seamless for DMIS

1

2
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สถานบรกิาร การจา่ยยา

6

หากตรวจสอบพบวา่การจา่ยไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าหนดหรอืไม่

ครบถว้น ใหอ้ทุธรณ์เป็นหนงัสอืมายงั สปสช.
ภายใน 30 วนั

ยาน า้มนัสารสกดักญัชาทีม่ ี
CBD:THC มากกวา่หรอืเทา่กบั 20:1 

กรมการแพทยแ์ผนไทย
และแพทยท์างเลอืก

รพ.อภยับภเูบศ

กรมการแพทย+์
สมาคมกมุาร
ประสาทวทิยา

ประมวลและออกรายงาน
ทกุเดอืน
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หนว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิีไ่ดร้บั
การรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุในการบรกิารกญัชาทาง
การแพทย ์และมคีณุสมบตัติามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
ก าหนด

หนว่ยบรกิาร



กรณีการใชย้าน ้ามนักญัชาทีผ่ลติจากชอ่ดอกม ีTHC 2.0 mg/ml

กลุม่เป้าหมาย

ผูป่้วยโรคพารก์นิสนั

ผูป่้วยโรคมะเร็ง 

ผูป่้วยโรคไมเกรน

หนว่ยบรกิาร

✓ แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรกญัชาทาง
การแพทย ์และตอ้งผา่นการอบรมการใชน้ า้มนักญัชา 
(ต ารบัหมอเดชา)

✓ ตอ้งมแีพทยแ์ผนไทย/ แพทยแ์ผนไทยประยกุต/์ 
แพทยแ์ผนปจัจบุนั เป็นผูท้ าหนา้ทีส่ ัง่ใชย้า

ขนาด
(ML)

อตัราจา่ย 
(บาท/ขวด)

ปรมิาณการใชย้า 
(ขวด/คน/เดอืน)

10 172 1 - 2

อตัราและเงือ่นไขการจา่ยเงนิชดเชย



กรณีการใชย้าน ้ามนักญัชาทีผ่ลติจากราก ล าตน้ กิง่ กา้น ใบ ดอก และเมล็ด

กลุม่เป้าหมาย

ผูป่้วยโรคมะเร็ง 

ผูป่้วยโรคไมเกรน

หนว่ยบรกิาร

✓ ตอ้งมแีพทยแ์ผนไทย/ แพทยแ์ผนไทยประยกุต/์ 
เป็นผูท้ าหนา้ทีส่ ัง่ใชย้า

ขนาด
(ML)

อตัราจา่ย 
(บาท/ขวด)

ปรมิาณการใชย้า 
(ขวด/คน/เดอืน)

5 150 2 - 4

อตัราและเงือ่นไขการจา่ยเงนิชดเชย

✓ แพทยผ์ูส้ ัง่ใชย้าตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรกญัชาทาง
การแพทย ์และตอ้งผา่นการอบรมแนวทางการใชย้าน า้มนั
กญัชาท ัง้ 5



กลุม่เป้าหมาย

ผูป่้วยโรคลมชกัทีร่กัษา
ยากในเด็ก

ผูป่้วยมะเร็งในระยะทา้ย 

หนว่ยบรกิาร

อตัราและเงือ่นไขการจา่ยเงนิชดเชย

การใชย้าน ้ามนัสารสกดักญัชา

ชนดิยา ขนาด (ml)
อตัราจา่ย 
(บาท/ขวด)

ปรมิาณการใชย้า 
(ขวด/คน/เดอืน)

หมายเหตุ

▪ ยาน า้มนัสารสกดักญัชาทีม่ ีTHC 
ไมเ่กนิ 0.5 mg/drop 

5 ml 500 2 ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีผูป่้วยมะเร็ง
ระยะทา้ยทีไ่ดร้บัการดแูลแบบ
ประคบัประคอง (Palliative Care)

▪ ยาน า้มนัสารสกดักญัชาทีม่ ีTHC 
และ CBD 1:1

5 ml 900 2

▪ ยาน า้มนัสารสกดักญัชาทีม่ ีCBD:THC 
มากกวา่หรอืเทา่กบั 20:1 

10 ml 2,000 6 ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีผูป่้วยโรคลมชกั
ทีร่กัษายากในเด็ก

30 ml 6,000 2

✓ ตอ้งมผีูป้ระกอบวชิาชพีการเวชกรรม ซึง่ผ่านการอบรมหลกัสูตรกญัชาทาง
การแพทยท์ี่กระทรวงสาธารณสุขรบัรอง รวมถงึไดร้บัการขึน้ทะเบียนกบั
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใหเ้ป็นผูส้ ัง่ใชส้ารสกดักญัชา

✓ กรณีการใชส้ารสกดักญัชารกัษาโรคลมชกัทีร่กัษายากในเด็ก ใหอ้ยูภ่ายใต้
การด าเนนิการของกมุารแพทย ์อนุสาขากมุารเวชศาสตรป์ระสาทวทิยา และ
ตามเงือ่นไขของโครงการทีข่ออนุมตัไิวก้บัคณะกรรมการพฒันาระบบยา
แหง่ชาต ิ
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การสง่ขอ้มลูขอรบัคา่ใชจ้า่ย และการ
ประมวลผลออกรายงานจา่ยชดเชย



การสง่ขอ้มลูขอรบัคา่ใชจ้า่ย และการประมวลผลออกรายงานจา่ยชดเชย

การสง่ขอ้มลู

สง่ขอ้มลูขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ 
มายงั สปสช. ภายใน 30 วนั

หลงัใหบ้รกิาร

วนัปิดรบัขอ้มลูการแจง้หนี ้

สิน้สดุการแจง้หนี ้(สง่เบกิหรอื
ขอรบัคา่ใชจ้า่ย) ภายใน 360 วนั
นบัจากวนัทีใ่หบ้รกิาร

การประมวลผลออกรายงาน

ประมวลผลขอ้มลูการจา่ยชดเชย
ตามวนัทีม่กีารบนัทกึและสง่ขอ้มลู 

(Sent date) เป็นรายเดอืน

รพ. สามารถตรวจสอบรายงาน

ผลการรบัส่งขอ้มูล (REP) ผ่าน

ระบบ Seamless for DMIS

การตรวจสอบรายงานผลการ
เบกิจา่ย
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การอทุธรณ์และการบนัทกึขอ้มลู



หนว่ยบรกิารสามารถขออทุธรณ์คา่ใชจ้า่ยได ้หากตรวจสอบ
พบวา่การจา่ยชดเชยไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ทีก่ าหนด หรอืไมค่รบถว้น

การอทุธรณก์ารเบกิจา่ย

หนว่ยบรกิารตอ้งอทุธรณ์เป็นหนงัสอืมายงั สปสช.
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้การโอนเงนิ



การบนัทกึขอ้มูล

➢ หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยา หวัขอ้ยากญัชา ซึง่เป็นโปรแกรมที่
บรหิารจดัการรว่มกนัระหวา่งสานกังานคณะกรรมการอาหารและยากบัสานกังาน 



THANK YOUTHANK YOU


