
ขอ้เสนอเก่ียวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทยขอ้เสนอเก่ียวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย
กัญชามีสารออกฤทธิต่์อจติประสาทมากมาย โดยเฉพาะ 

สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, 
THC)หซึ่งมีฤทธิเ์สพติดและมีมากในช่อดอก สารน้ีท าให้
เคลิบเคล้ิม เกิดการเสพติดและอยากเสพเพ่ิมข้ึนได้ ท าให้ผู้
เสพติดไม่สามารถควบคุมตนเองได้  การเสพติดกัญชาเป็น
โรคที่ถูกระบุอยู่ในระบบการวินิจฉัยโรคสากลและต้องได้รบั
การรกัษา กัญชาเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะส้ันได้ (เชน่ 
ท าให้เกิดอุบัติเหตุ หัวใจเต้นผิดจงัหวะ อาการโรคจติ) และ
เพ่ิมความเส่ียงต่อการมีปญัหาสุขภาพทรุดโทรมในระยะยาว 
(เช่น เชาวน์ปัญญาเส่ือม โรคจติเภท โรคหัวใจและหลอด
เลือด) ปัญหาสุขภาพเหล่าน้ีพบบ่อยและรุนแรงมากข้ึนใน
เด็กและวัยรุน่ สตรต้ัีงครรภ์ และสตรใีห้นมบุตร 

จากเหตุผลดังกล่าว ทั่วโลกจงึก าหนดกัญชา พืชกัญชา 
และวตัถหุรอืสารต่าง ๆ จากกัญชาทีมี่ THC สูงหรอืไม่ทราบ
ปรมิาณท่ีแน่ชดั เป็นยาเสพติดให้โทษและเป็นสาระส าคัญ
ของข้อเสนอน้ี 

กัญชาทางการแพทย์กัญชาทางการแพทย์
กัญชาทางการแพทย์น ามาใชไ้ด้เม่ือผู้ป่วยไม่ตอบสนอง

ต่อยาและวิธีการรักษาตามมาตรฐาน ปัจจุบันแพทย์ใช้
กัญชาบรรเทาอาการได้ไม่เกิน 6 ภาวะและเป็นการบรรเทา
อาการเท่า น้ัน การใช้ในกรณีอ่ืนให้ท าในรูปแบบงาน
ศึกษาวิจัย กฎหมายของประเทศไทยได้ก าหนดให้กัญชา
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มานานจนถึงวันที่  9 
มิถุนายน พ .ศ .  2565dแต่ประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่งระบุชือ่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ลง
วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ .ศ .  2565 (ซึ่ ง มีผลเ ม่ือวันที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2565) ท าให้ทุกส่วนของกัญชาไม่เป็นยา
เสพติดให้โทษอีกต่อไป ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
ปลูกและเสพกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียมากมายต่อสุขภาพ ครอบครวัและสังคมทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว ประเทศไทยขณะน้ีมีแนวคิดหลากหลายใน
การบรหิารจดัการกัญชา พืชกัญชา และวัตถุหรอืสารต่าง ๆ 
จากกัญชา

แต่แนวคิด 2 ข้อที่ก าลังก่อปัญหา
ในปัจจุบันและผลเสียต่อไปในอนาคต คือ 
แต่แนวคิด 2 ข้อที่ก าลังก่อปัญหา
ในปัจจุบันและผลเสียต่อไปในอนาคต คือ 

1. กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ : ในทางการแพทย์และ
กฎหมายสากล กัญชาคือยาเสพติดให้โทษ จงึต้องมีกฎหมาย
ควบคุมเพื่อไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด การก าหนดให้กัญชาเป็นยา
เสพติดให้โทษตามทางการแพทย์และกฎหมายสากล จะท าให้
หน่วยงานรฐัน ากฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับยาเสพติดมา
ควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดได้ การมุ่งให้ความรูโ้ดยไม่มี
กฎหมายควบคุม ไม่สามารถจดัการปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ดังจะเห็นว่า หลังวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มากมายต้องออกกฎระเบียบของ
ตนเพื่อปกป้องคนในองค์กรหรอืหน่วยงานจากกัญชาแทน
กฎหมายจากรฐับาล

2. การให้ประชาชนปลูกและใชกั้ญชารกัษาโรคเอง : แนวคิด
น้ีขัดแย้งกับกัญชาทางการแพทย์และการควบคุมการใชกั้ญชา
ในทางที่ผิด เน่ืองจาก

(ก) กัญชาที่ประชาชนทั่วไปปลูกเป็นกัญชาที่ไม่มีคุณภาพ
และปนเปื้ อนงา่ย : กัญชาเป็นพืชที่ดูดซบัสารพิษและโลหะหนัก
ได้มาก การปลูกแบบมีคุณภาพท าได้ยากท าให้สารส าคัญเช่น 
THC,CBD ในผลผลิตมีปรมิาณที่ไม่แน่นอน

(ข) ประชาชนไม่มีความรูด้้านกัญชาทางการแพทย์มากพอ : 
ในขณะที่กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษที่อันตราย กัญชาทาง
การแพทย์ก็เป็นศาสตรท์ี่ลึกซึง้และมีรายละเอียดมาก เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้
ก าหนดให้แพทย์และเภสัชกรต้องได้รบัการอบรมกัญชาทาง
การแพทย์ก่อนจงึจะให้รกัษาได้  การให้ผู้ที่ไม่มีความรูด้้านกัญชา
ทางการแพทย์รกัษาผู้ป่วย นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยัง
อาจก่อให้เกิดโทษรา้ยแรงต่อผู้ป่วยได้อีกด้วย

(ค) การไม่สามารถแยกระหว่างกัญชาทางการแพทย์กับ
กัญชาเพื่อนันทนาการ : ผู้ที่เสพกัญชาเพื่อนันทนาการสามารถ
ใชเ้หตุผลทางการแพทย์เพื่อคงการใชแ้บบนันทนาการของตน 

(ง) เยาวชนหรอืคนอ่ืนเข้าถึงกัญชาได้โดยง่าย : เน่ืองจากผู้
ปลูกอาจจะมีความย่อหย่อนในการป้องกันเยาวชนหรอืคนอ่ืน
เขา้ถึงการใชกั้ญชาเพื่อนันทนการ

(จ) การน ากัญชาไปผสมอาหารจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดย
ไม่สามารถหาผู้รบัผิดชอบได้

(ฉ) การเสพเพื่อนันทนาการที่บ้านไม่เป็นความผิด ทั้งที่การ
เสพน้ันจะเป็นผลเสียต่อผู้เสพและผู้ใกล้ชดิในครอบครวั รวมทั้ง
เด็กและเยาวชน ทั้งในระยะฉับพลันและระยะยาว



1. การด าเนินการและการบ าบัดรกัษาโรค/ภาวะใด ต้อง
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์แบบปัจจุบัน ส่วนความเชื่อหรอื
ความรูด้ั้งเดิมน้ัน ให้มีการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจยัที่ได้
มาตรฐาน จนทราบถึงประโยชน์และโทษอย่างถ่องแท้ก่อน
น าไปใชกั้บผู้ป่วย

2.  ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องมีคุณภาพและอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติยา : เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รบัการ
รกัษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ต้องไม่มี
สารปนเปื้ อน ใช้สารสกัดและมีปรมิาณของสารออกฤทธิท์ี่
ส าคัญ คือ THC และ CBD คงที่ในทุกผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ควรอยู่ภายใต้พระราช-
บัญญัติยา เชน่ มีการข้ึนทะเบียนยา ข้อบ่งใช ้ข้อห้ามใช ้ข้อ
ควรระวัง เอกสารก ากับยา เป็นต้น

3. กลุ่มผู้ให้การรกัษา เช่น แพทย์ เภสัชกร ต้องได้รบั
การอบรมการใชกั้ญชามาก่อน 

4. ผู้ป่วยต้องได้รบัการคัดกรองและประเมินต้ังแต่ก่อน 
ระหว่าง และหลังการรกัษา

5. มีหน่วยงานภาครฐัก ากับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดหาและ
บรหิารผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยอาจด าเนินการ
เช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ถูกน ามาใชท้าง
การแพทย์อยู่แล้ว เชน่ มอรฟี์น เมธาโดน  ด้วยวิธกีารเชน่น้ี 
ไม่เพียงแต่ อย. จะจัดหาผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพให้
แล้ว ยังสามารถควบคุมมิให้เกิดการน าผลิตภัณฑ์กัญชาไป
ใชใ้นทางที่ผิดได้อีกด้วย

เน่ืองจากหลายประเทศยังก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพ
ติดให้โทษ และกัญชาที่ได้จากการปลูกโดยบุคคลทั่วไปไม่มี
คุณภาพและมีสารปนเปื้อนสูง ระบบการปลูกและผลิตกัญชา
ของไทยในปัจ จุบันจึง ไ ม่สามารถส่งออกไปขายยั ง
ต่างประเทศและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได้ การส่งเสรมิการปลูกกัญชามากจะท าให้กัญชาล้นตลาด
(ภายในประเทศ) ราคาต่าลงและน ามาใชเ้องได้ง่ายหรอืเกิด
แรงจูงใจให้ใชเ้องมากข้ึน โดยเฉพาะการใชเ้พื่อนันทนาการ 
ท าให้ได้รบัสารพษิและธาตุโลหะหนักจากกัญชา ซึง่ท้ายที่สุด
จะเกิดผลเสียมากมายต่อสุขภาพและเศรษฐกิจที่จะตามมา

การท าใหกั้ญชาทางการแพทย์
เปน็ประโยชน์ต่อทกุฝา่ย 
ควรมหีลักการเบ้ืองต้น ดังนี้

การท าใหกั้ญชาทางการแพทย์
เปน็ประโยชน์ต่อทกุฝา่ย 
ควรมหีลักการเบ้ืองต้น ดังนี้

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว แพทยสภา  แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ และราชวิทยาลัยฯ ต่างๆ ขอเน้นให้ใช้
กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธทีี่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
ขอคัดค้านการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ และขอให้ทุก
นโยบายที่เก่ียวข้องกับกัญชาได้มีกลไกที่จะยับยั้งการใช้
กัญชาเพื่อนันทนาการด้วยเสมอ

เอกสาร น้ี  ไ ด้ร ับความเห็นชอบจาก แพทยสภา 
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ราชวิทยาลัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี

(ศ.เกียรติคุณ.พญ.สมศร ีเผ่าสวัสด์ิ)
นายกแพทยสภา

(ศ.นพ.ประมขุ มุทิรางกูร)
ประธานราชวทิยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

(นายแพทยสุ์ขุม กาญจนพิมาย)
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ศ.นพ.มานิต ศรสุีรภานนท)์
ประธานราชวทิยาลัยจติแพทย์แห่งประเทศไทย

(พล.ท. รศ.นพ.วิชยั ประยูรววิัฒน์)
ประธานราชวทิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

(ศ.คลินิก พญ.กมลทพิย ์หาญผดุงกิจ)
ประธานราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

แห่งประเทศไทย

(ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภติู)
ประธานราชวทิยาลัยแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์

แห่งประเทศไทย

(ศ.พญ.วณิชา ชืน่กองแก้ว)
ประธานราชวทิยาลัยจกัษุแพทย์แห่งประเทศไทย

(รศ.นพ.วิวฒันา ถนอมเกียรติ)
ประธานราชวทิยาลัยรงัสีแพทย์แห่งประเทศไทย

(รศ.นพ.สงวนศักด์ิ ธนาวิรตันานิจ)
ประธานราชวทิยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์

แห่งประเทศไทย

(ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ)์
ประธานราชวทิยาลัยสูตินรแีพทย์แห่งประเทศไทย

(ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักด์ิ โล่ห์เลขา)
ประธานราชวทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

(ศ.นพ.รืน่เรงิ ลีลานุกรม)
ประธานราชวทิยาลัยวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย

(แพทยห์ญิงสุพัตรา ศรวีณิชชากร)
ประธานราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตรค์รอบครวั

แห่งประเทศไทย

(นายแพทยท์รงคุณ วิญญูวรรธน์)
ประธานราชวทิยาลัยพยาธแิพทย์แห่งประเทศไทย

(รศ.นพ. เกรยีงศักด์ิ ล้ิมพัสถาน)
ประธานราชวทิยาลัยประสาทศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย

(รศ.พญ. ทิพา ชาคร)
ประธานวทิยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย


