
ดร. ภก. อนันตช์ยั อศัวเมฆิน
• คณะท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และรองนายกรฐัมนตรี
• คณะท างานก ากบัติดตามนโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

(ด้านกญัชาเสรีทางการแพทย ์และการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการแพทย)์

• ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล
• คณะกรรมการพิจารณาการน ากญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์
• คณะกรรมการขบัเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากกญัชา เพ่ือการศึกษาวิจยัและประโยชน์ทางการแพทย ์

(ผูท้รงคณุวฒิุด้านการศึกษาวิจยั)
• คณะท างานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
• คณะกรรมการอ านวยการการน ากญัชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทยแ์ผนไทย
• คณะกรรมการอ านวยด้านการวิจยัและการใช้ประโยชน์กญัชาทางการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล
• คณะท างานพฒันาการตรวจระบชุนิดพืชกญัชา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์





นโยบาย
รฐับาล และ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ

กญัชาเสรีทางการแพทย ์



กญัชา
อดีต..........เป็น “ สมนุไพร ”

ปัจจบุนั....เป็น “ ยาเสพติด ”

อนาคต... เป็น “ พืชยาทางการแพทย ์และ เศรษฐกิจไทย ”



นโยบายสาธารณะในการน าสารสกดักญัชามาใช้ทางการ
แพทย ์

Medical Cannabis: Time for a 
comeback

บทพิสจูน์ระบบสาธารณสขุของประเทศไทย

ความรอบรูท้างสุขภาพ พืน้ความคดิ ทศันคติ สื่อสุขภาพ การบรหิารราชการแผ่นดนิ ระบบก ากบัดแูล การเบกิจา่ย

แพทยท์างเลอืก วถิชีุมชน ความพรอ้มของบุคลากร นกัวชิาการ ประชาชน



ระดบัการควบคมุก าหนดผลกระทบทางสขุภาพและสงัคม



ชุมชน 
คา่นิยมนโยบายทางการเมอืง

อนามยัชุมชน
บรบิท

งานวจิยัทีม่ขีอ้มลู และ
งานวจิยัใหม่

ทรพัยากรทางสาธารณสุข

นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ
(Healthy Public Policy) 
มคีวามหมายวา่ นโยบายสาธารณะทีม่ผีลกระทบทางสุขภาพ และ 
มุง่สรา้งเสรมิสิง่แวดลอ้มทัง้ทางสงัคมและกายภาพทีเ่อื้อต่อการมี
ชวีติทีม่สีุขภาพด ีและมุง่ใหป้ระชาชนมทีางเลอืกและสามารถเขา้ถงึ
ทางเลอืกทีก่่อใหเ้กดิสุขภาพดไีด”้

การสรา้งนโยบายสาธารณะ

สร้างระบบภาพรวม เปิดพืน้ท่ีชวนคิด ระบจุดุร่วม ประสานจดุต่าง 
ก าหนดแนวทางปฏิบติั

evidence from Research, Context 
and Experience, and using that 
evidence to inform and improve public 
health practice and policy.



ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้

“กญัชาเสรีเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย”์
ประเทศแรกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562
19 กมุภาพนัธ ์2562





นิรโทษกรรม

กฎหมาย พระราชบญัญติั 

กฎหมาย ล าดบัรอง

ประกาศกระทรวง

ประกาศ คณะกรรมการยาเสพติด

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม

แพทยแ์ผนไทย

ต ารบัยา

ขออนุญาต

ขออนุญาต

ฉลาก

ตรวจสอบผูร้บั
อนุญาต

บญัชีรายงาน

กฎกระทรวง





พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คกก. ยาเสพตดิ



พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขออนุญาต



พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บทเฉพาะกาล 

บทนิรโทษ

เสพยาเสพตดิ ประเภท 5
ต ารบัยาทีเ่สพได้



การปลดกญัชง (Hemp)

เป็นพืชเศรษฐกิจเสรี



ประกาศคณะกรรมการควบคมุยาเสพติดให้โทษ
เรื่อง ก าหนดลกัษณะกญัชง (Hemp) พ.ศ. 2562
เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เพ่ือการควบคมุการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑจ์ากกญัชง 





มุ่งเน้นประโยชน์ในทางการแพทย์

ผูป่้วยเข้าถึงกญัชาเพื่อการรกัษา

อย่างเสมอภาค และ เท่าเทียม

Medical grade ยาแผนปัจจบุนั ยาแผนไทย อตุสาหกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์

ต ารบัยาจากภมิูปัญญา
หมอพ้ืนบ้าน 







Mitragyna speciosa

commonly known as kratom
there are more than 40 compounds in leaves: 

Mitragynine, 7-hydroxymitragynine
Speciogynine, Paynanthine, Speciocilia ne 

Kratom has opioid, analgesic, relaxant, 
Anxiolytics and stimulant-like effects

Psychoactive Compounds



Mitragyna speciosa

commonly known as kratom
Uses
• Traditional use (Traditional Med), Drug interaction

The leaves are chewed to relieve musculoskeletal pain and increase energy, 
appetite, and sexual desire

• Opioid withdrawal
• Recreational use
Starting in the 2010s, a tea-based cocktail known as "4×100" became popular among 
some young people across Southeast Asia and especially in Thailand. It is a mix of 
kratom leaves, cough syrup, Coca-Cola, and ice.

Adverse effects (Dose dependent)
• Drug tolerance and withdrawal
• Respiratory depression
(Mitragynine at the mu-opioid receptor)

• Liver toxicity
• Deaths

there are more than 40 compounds in leaves: 
Mitragynine, 7-hydroxymitragynine

Speciogynine, Paynanthine, Speciociliatine

Kratom has opioid, analgesic, relaxant, 
Anxiolytics and stimulant-like effects

Psychoactive Compounds

Legal 
status

• ASEAN As of 2013, kratom was listed by ASEAN in its annex of products that cannot 
be included in traditional medicines and health supplements that are traded across 
ASEAN nations
• AU: S9
• CA: Not authorized for sale or use
• US: Drug of concern, subject to import bans, and sale for consumption is illegal
• EU: Illegal in Denmark, Republic of 
Ireland, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Sweden
•Illegal in Malaysia, Myanmar, Thailand, and New Zealand

Regulation

As of January 2018, neither the plant nor its alkaloids were listed in any of the Schedules of the 
United Nations Drug Conventions

Raw ------ Preparation ------ Finished Product
Thai Traditional Med Modified Herbal Med Modern Med

Dietary Supplement, Beverage

Products

Evidence To support Claim

Thailand
• Possession of kratom leaves was illegal until 2018

• In 1979, the Thai government placed kratom, along with 

marijuana, in Category V of a five category classification 

of narcotics

• The government considered legalizing kratom in 2004, 

2009, and 2013. In 2018, Thailand became the first 

Southeast Asian country to legalize kratom for Medical 

purposes

Kratom is a controlled substance in 16 
countries

นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพในการใช้ประโยชน์กระท่อมทางการแพทย ์
และการเข้าถึงกระท่อมสู่ระดบัชมุชนแบบวิถีชาวบา้นอย่างปลอดภยัและยัง่ยืน

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Uses
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Traditional_use
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Opioid_withdrawal
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Recreational_use
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Adverse_effects
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Respiratory_depression
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Respiratory_depression
https://en.wikipedia.org/wiki/Mu-opioid_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Liver_toxicity
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#Deaths
https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_of_therapeutic_goods
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand


ผลิตภณัฑก์ญัชาทางการแพทยก์บัสงัคมไทย

Medical Cannabis: Time for a 
comeback

“น้ามนักญัชาใต้ดิน ไม่ได้มาตรฐาน มีแต่สารตกค้างอนัตราย 
จริงหรือ?” 



Benefit Risk

โรคหรอืภาวะท่ีเกิดจาก …….
Endocannabinoids Deficiency
Endocannabinoids Imbalanced

ยาเสรมิ 
ยาเพิ่มคณุภาพชีวิต 

Medicinal Cannabis

• อาจท าใหต้ดิยา (ผูเ้สพ)
• ใชใ้นทางทีผ่ดิ มผีูเ้สพหน้าใหมโ่ดยเฉพาะเดก็และเยาวชน
• เขา้ถงึมาตรฐานการรกัษาโรคชา้ (ผูป่้วย)
• เมากญัชา (ผูเ้สพ)

• การปรับขนาดยาเป็นไปตามแต่ละบุคคล
• แนวทางการรกัษา และการบรหิารความเส่ียง
• ความพรอ้มของผูเ้ก่ียวขอ้ง และความเขา้ใจของสงัคม

สภาวะโรค ระยะของโรค ระบบทีท่ างานตามค าร้องขอ (On-
demand) แต่ท างานตลอดเวลา

Evidence-Informed

Totality of Evidence 

แผนไทย และ แผนปัจจุบัน

ประโยชน์ ความเส่ียง

ระบบ   ควบคุม
Internal & External 
Entourage Effects 



กญัชา ทาง การแพทย ์กบั
สงัคมไทย

แ

Industrial Hemp

Sativa plants grow tall and thin and provide you with a 

psychoactive high that may help you become more alert.

Indica plants grow short 

and bushy and offer a more 
sedative experience.

Ruderalis plants are the 

shortest of all and don’t offer 
potent psychoactive properties.

ความรู้ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน



ผลิตภณัฑก์ญัชา ทาง การแพทย ์กบั สงัคมไทย

ผลิตภณัฑก์ญัชา

ผลิตภณัฑ ์ยา กญัชา

ต ารบั SAS
ต ารบัหมอพื้นบ้าน

ยาแผนไทยตามต ารา
ต ารบัวิจยั

ต ารบัท่ี อย. รบัรอง

Medicinal Grade

ผลติภณัฑท์ี่มีมาตรฐาน
ต ารบัตามใบสั่งยาผูป่้วยเฉพาะราย

ยาแบบ ไม่ได้ผา่นการอนุมติั ทะเบยีนต ารบั

Pharmaceutical Products 

Herbal Cannabis Preparations 

• ยาแผนไทยตามต ารา
• น ้ามนักญัชา
• ต ารบัหมอพืน้บา้น
• ดอก/ใบ/ล าตน้/ราก

• ผลติภณัฑน์ ้ามนักญัชา

น ้ามนักญัชา

• ผลติภณัฑน์ ้ามนักญัชา

วิถีชาวบา้น 



Modern and Traditional oils

Full Spectrum 
(Everything from source plant )

CBD Isolate
(Only CBD )

Broad Spectrum 
(Everything except THC)

Terpsolate
(Isolated with added terpenes)

Terpenes 
(aromatics)

Sativex®

• 100% organic plant material for the 
extract;

• High quality solvent for extraction?
• Exact THC:CBD ratio?

Phytocannabinoids

active ingredient — (nabiximols; 
THC:CBD = 1:1) 

Epidiolex®

active ingredient —
(cannabidiol; CBD) 

Synthetic Cannabinoids

Dronabinol (synthetic 
THC)

Nabilone (synthetic THC)

Cesamet®Marinol®Terpenes 
(aromatics)

Terpenes 
(aromatics)

Cannabis  Herbalsลงุตู้®

อ.เดชา®

ดร. แก้มหอม®

Cannabis®



แบบวิถีชาวบ้านแบบผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู

“ การเข้าถึงกญัชา กญัชง เสรีทางการแพทย ์”

วิจยัต่อยอด

ผลิตภณัฑส์ขุภาพอ่ืน ๆ เช่น ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร, เคร่ืองด่ืม 

พรบ. 
ผลิตภณัฑส์มนุไพร

ระดบัการควบคมุก าหนดผลกระทบทางสขุภาพและสงัคม
กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการ มาตรฐาน



ทิศทางระบบการก ากบัดแูลการน าสารสกดักญัชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย ์

Medical Cannabis: Time for a 
comeback





ลดความเสี่ยงของกัญชาการเข้าถงึทางการแพทย์

การจัดการหว่งโซ่อุปทาน ความปลอดภยัต่อสาธารณะ

การปลดลอ็คกัญชา
ใช้ทางการแพทย์

เศรษฐกจิ

Current Situation in Thai Cannabis Model 3.5

= คุ้มครองผู้บริโภค
ผูป่้วย ผูต้ดิยา



ลดความเส่ียงของกญัชา การเข้าถึงทางการแพทย์

การจดัการห่วงโซ่อปุทาน ความปลอดภยัต่อสาธารณะ

กญัชาทางการแพทย์
เศรษฐกจิ

Regulatory Models for Medicinal Cannabis



Regulatory Models for Medicinal Cannabis

Comprehensive Framework

ลดความเส่ียงของกัญชา

• ความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในเดก็และ
เยาวชน 

• ความเสี่ยงทีเ่กีย่วข้องกับปริมาณการใช้
กัญชามากเกนิไป 

• ความเสี่ยงของกลุ่มประชากรเสี่ยง 
• ความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภณัฑผิ์ดกฎหมาย

• ก ำหนดอำยุของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชำที่ 20 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นทำงกำรแพทย์ 
• กำรจ ำกัดกำรโฆษณำ กำรส่งเสริม และกำรขำย เน้นเรื่องบรรจุภณัฑ์ หีบ

ห่อ และฉลำก มีค ำเตือนเกี่ยวกบักำรใช้ในทำงที่ผดิ 
• ไม่มีกำรโฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผูอ้ื่นเสพกัญชำ
• จ ำกัดควำมแรงของ THC และมีสัญลกัษณท์ี่ชัดเจนว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ส่วนผสมของกญัชำ
• ระบุปริมำณของ THC และ CBD
• ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพของการใช้กัญชาโดยใช้หลกั evidence-

informed และ ส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคด้วยกัญชา
• มีกำรศึกษำถึงผลกระทบของกำรใช้กญัชำ ต่อควำมปลอดภยัในสถำนที่

ท ำงำน และ อำชีวอนำมัย

การประเมนิความเสีย่ง 



Regulatory Models for Medicinal Cannabis

ความปลอดภยัตอ่สาธารณะ
ความปลอดภยัเกีย่วกับการขับขี่พาหนะ

Comprehensive Framework

ก าหนดกจิกรรมทีผ่ิดกฎหมาย การครอบครองกัญชา

• มีการก าหนดโทษและบังคับใช้กฎหมายในการ
กระท าผิดในแต่ละรูปแบบให้ชัดเจน โดยค ำนึงถึง
ควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

• ใช้กำรปรับทำงปกครองที่เกิดขึ้นจำกกำรละเมิด
ควำมผิดเกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรกระจำย และ
กำรขำย

• พิจำรณำกำรระวำงโทษและควำมผิดของกัญชำ
เป็นกำรเฉพำะไม่เอำไปรวมกับยำเสพติดชนิดอื่น

• มีกำรจ ำกัดกำรครอบครองต่อ
บุคคลเพื่อเป็นกำรใช้ทำงกำรแพทย์

• มีใบอนุญำตกำรใช้ทำงกำรแพทย์

• มีค าเตือนข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้
กัญชาในการขับขี่ยานพาหนะ และกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 

• มีมำตรกำรควบคุมไม่ให้ขับขี่
ยำนพำหนะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ



Regulatory Models for Medicinal Cannabis

การจัดการหว่งโซ่อุปทาน
การผลิต

Comprehensive Framework

การกระจาย การจ าหน่าย การปลูกกัญชาในชุมชนและในครัวเรือน 

• มีระบบกำรขออนุญำตกำรผลิต กำรแปรรูป กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์กัญชำเพื่อใช้ทำงกำรแพทย์ ให้
มีมำตรฐำนกำรผลิตที่ดี โดยมีการแบ่งประเภท 
ค่าธรรมเนียม เป็นประเภทส่วนรำชกำร เอกชน 
ผู้ผลิตรำยย่อย และชำวบ้ำน

• มีระบบกำรควบคุมที่เป็นไปตำมระดับควำมเสี่ยง
ต่อกำรเล็ดรอดไปใช้ และกำรติดตำม ตรวจสอบ 
รำยงำนที่ดีพอต่อประเภทของผู้รับอนุญำต

• มีระบบกำรขออนุญำตในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์

• มีกำรรำยงำนปริมำณกำรจ ำหน่ำยตำม
ปริมำณสูงสุดของกำรครอบครองส่วนบุคคล

• การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้รักษา
ตัวเอง ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยแจกได้ 

• มีกำรจ ำกัดจ ำนวนต้นกัญชำและขอ 
อนุญำตต่อเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น เพื่อกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในกำรผลิต จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์ในทำงที่ผิด 

• มีระบบคุ้มครองที่ดีป้องกันกำรขโมยและ
กำรเสพในเยำวชน



Regulatory Models for Medicinal Cannabis

การเข้าถงึทางการแพทย์

• การเข้าถงึ 
• ความพร้อมในการจ่ายComprehensive Framework

• มีองค์กรกลำงจัดกำรดูแลระบบกำรเข้ำถึง
ผลิตภัณฑ์กัญชำเป็นกำรเฉพำะ

• มีระบบกำรก ำกับ ดูแล ในกำรประเมินและ
กำรติดตำมกำรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชำในทำง
กำรแพทย์ให้มีควำมเหมำะสมตำมหลักฐำน
ทำงกำรแพทย์ที่มีทั้งแผนไทย และแผน
ปัจจุบัน รวมถึงการใช้รักษาตัวเองที่บ้าน

• ส ำรวจปริมำณผู้ป่วยที่ต้องกำรใช้กัญชำ
• ส่งเสริมกำรวิจัยพร้อมทั้งจัดท ำแนวทำงกำร

วิจัยในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นแบบกำรวิจัยจำก
กำรปฏิบัติที่เห็นตรงหน้ำ true actual 
research หรือ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำสำยพันธุ์ 
กำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

• ผลิตภณัฑกั์ญชาทางการแพทย ์
• ความปลอดภยัสาธารณะ
• หลักฐานสนับสนุนและการวจิัย

• สนับสนุนให้มีกำรวิจัยระบบกำรอนุญำต กำรวิจัย
พัฒนำระบบก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพจำก
กัญชำ

• สนับสนุนกำรพัฒนำสื่อควำมรู้ แนวทำงปฏิบัติ
ทำงกำรแพทย์ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ ข้อมูลที่
เหมำะสม ถูกต้องในกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์
ต่อประชำคมแพทย์และประชำชน

• แพทย์ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภำวะและโรคที่ผู้ป่วย
เป็นรวมทั้งกำรรักษำที่พึงมีให้ โอกำสหำยโอกำส
รอด รวมทั้งผลข้ำงเคียงผลแทรกซ้อนต่ำง ๆ โดย
เน้นย้ ำถึงสิทธิของผู้ป่วยในกำรรับรู้รับทรำบซึ่งน ำ
มำถึงกำรตัดสินใจด้วยตนเองโดยหลักฐำนที่ดีที่สุด 
(Self - judgment and decision)

• มีระบบสนับสนุนการที่ผู้ป่วยและครอบครัว
สามารถใช้พืชกัญชาในบ้าน ระหว่างกันใน
กลุ่ม (self-remedies) โดยมีควำมรู้ที่สะสม
จำกทำงทฤษฎีและประสบกำรณ์จริงจนได้
ข้อแนะน ำในวิธีกำรใช้ในอำกำรและโรคต่ำง ๆ

• มีระบบกำรเข้ำถึงผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกกัญชำ
ในระหว่ำงวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้
ทะเบียนหรือกำรรับรองต ำรับ 

• มีการประเมินระบบก ากับ ดูแล การใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาในทางการแพทย์อยู่เสมอ 
เพื่อน ำมำปรับกลไกและระดับกำรก ำกับดูแล
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่ให้ทันท่วงที



It is proposed that the regulations would establish rules and 
standards for the production of cannabis products, and would seek to: 

• Provide adults with access to quality-controlled cannabis products 
of known potency;

• Reduce the appeal of cannabis products to youth; and reduce the 
risk of accidental consumption of cannabis by young persons. 

• The initial regulations would permit the sale to the public of: dried 
cannabis, cannabis oil, fresh cannabis, cannabis plants, and 
cannabis seeds.

Registrations: Herbal and Modified Herbal

Product Forms 

Regulatory
level of accessibility





ด าเนินการทกุอย่างเป็นไปตามข้อกฎหมาย
ภายใต้ระบบการก ากบัดแูลท่ีรดักมุ เหมาะสม

การเข้าถึงทางการแพทย์ การลดความเส่ียง
จากการใช้กญัชา 

ความปลอดภยัต่อ
สาธารณะ 

การจดัการห่วงโซ่
อปุทาน 

“กญัชาเสรีทางการแพทย”์



ปรบัการเข้าถึงกญัชาสู่ระดบัชุมชน การเข้าถึงกญัชาในการรกัษา
แบบวิถีชาวบา้นอย่างปลอดภยัและยัง่ยืน

ปลดลอ็คระดบัการเข้าถึงกญัชาเสรี

อนุญาตให้ผูป่้วยสามารถเข้าถึงการใช้กญัชาทางการแพทย์

ระยะท่ี 1

ระยะท่ี 2



Full Spectrum 
(Everything from source plant )

Terpenes 

(aromatics)

• 100% organic plant 
material for the extract;

• High quality solvent for 
extraction?

• Exact THC:CBD ratio?

Broad Spectrum 
(Everything except THC)

Terpenes 

(aromatics)

CBD Isolate
(Only CBD )

การผลิตผลิตภณัฑก์ญัชาเพ่ือใช้รกัษาตวัเอง - เพ่ือการเข้าถึงยาแบบสิทธ์ิในการรกัษาตวัเองแบบวิถีชาวบา้น 

การผลิตผลิตภณัฑก์ญัชาส าเรจ็รปู - เพ่ือการเข้าถึงยามาตรฐานของผู้ป่วย, วิจยั, ส่งเสริมเศรษฐกิจ

Full Spectrum 
(Everything from source plant )

Terpenes 

(aromatics)

• 100% organic plant 
material for the extract;

• High quality solvent for 

extraction?
• Exact THC:CBD ratio?

สถานีอนามยั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ศนูยเ์ทศบาล ศนูยส์ุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย ์

ลงทะเบยีนบา้นทีม่ ี
ผูป่้วย

THC: CBD ratio

Cannabis  Herbals

Self-Remedy

สถานีอนามยั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ศนูยเ์ทศบาล ศนูยส์ุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย ์

แนวทางและนโยบายการใช้สารสกดัจากกญัชาในทางการแพทย ์

1️⃣

2️⃣

Industrial Hemp

Sativa plants grow tall and thin and provide you with a 

psychoactive high that may help you become more alert.

Indica plants grow short 

and bushy and offer a more 
sedative experience.

Ruderalis plants are the 

shortest of all and don’t offer 
potent psychoactive properties.

Cannabis  Herbals

ปรุงต ารบัยาเฉพาะราย

ปรุงต ารบัยา ตามต ารา

พรบ. พืชยากญัชา และกระท่อม



การผลิตผลิตภณัฑก์ญัชาเพ่ือใช้รกัษาตวัเอง - เพ่ือการเข้าถึงยาแบบสิทธ์ิในการรกัษาตวัเองแบบวิถีชาวบา้น 

การผลิตผลิตภณัฑก์ญัชาส าเรจ็รปู - เพ่ือการเข้าถึงยามาตรฐานของผู้ป่วย, วิจยั, ส่งเสริมเศรษฐกิจ

1️⃣

2️⃣

คกก. 
ยาเสพตดิ

1

2

3

4

5

แพทยแ์ผนไทย
หมอพืน้บา้น

หมอแผนปัจจุบนั

ปลกู

สกดั

ผลิต

วิจยั

ควบคมุมาตรฐาน

ต ารบัยาทีเ่สพได้

ไดร้บัอนญุาต

แนวทางการขออนุญาต
ศนูยใ์ห้ค าปรึกษา

คุณสมบตัขิองผูร้บัอนุญาต

ปลกู ผลิต

รกัษา.   ตวัเอง

ใชท้างการแพทย์

คนไข้

มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์

สงู

ปานกลาง

หมอพืน้บา้น

ต ารบัยาเฉพาะราย

ภมูปัิญญาชาวบา้น

5

3

2



มาตรการในการก ากบั ดแูล การใช้กญัชาทางการแพทย ์

1. ในระยะตน้ ใหจ้ดัตัง้องคก์รกลางก ากบัดแูลกญัชา กญัชง กระทอ่ม แยกออกมาเป็นหน่วยงานกญัชาแหง่ชาตโิดยตัง้ภายใต้ ครม. เพือ่ใหก้าร
ด าเนินการขออนุญาตเพือ่ผลติ ปลกู พฒันาเป็นผลติภณัฑไ์ดท้นัเวลา มกีารก ากบัดแูลแบบองคร์วม พรอ้มทัง้การจดัหาผลติภณัฑท์ีส่ามารถใช้
รกัษาผูป่้วยได ้รวมถงึวธิกีารใช ้ขอ้บ่งใช ้และมกีารแจก หรอืจ าหน่ายผลติภณัฑก์ญัชาใหเ้พยีงพอในระยะเปลีย่นผา่น

2.  สง่เสรมิใหม้กีารปลกูเพือ่ใชท้างการแพทยเ์องในชุมชนโดยวสิาหกจิชุมชน ชาวบา้น เกษตรกร โดยมกีารสนบัสนุนจากสภาเกษตร อสม สสจ
และ รพสต 

3. สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันา ลงทุนในหว่งโซ่อุปทาน โดยแยกผลติภณัฑต์ามความเสีย่ง ตัง้แต่ ปรบัปรุงพนัธ์ุุ ขยายพนัธุ ์ปลกูตน้กลา้ เพาะ
เมลด็ พฒันาต ารบั ไปจนถงึการรบัรองต ารบั อยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถจ าหน่ายใหค้รบทุกวงจร โดยใชอ้งคก์รกลางในการก ากบั ดแูลแบบ 
commercial production and sale 

4. ใหเ้ป็นวาระแหง่ชาตใินการใหค้วามรูก้บัทุกภาคสว่นเกีย่วกบั ความรู ้กฎหมาย มาตรการ และมาตรฐานในการใชก้ญัชาทางการแพทย์



การเข้าถึงกญัชา

ทางการแพทยข์องประชาชน 



ประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองกญัชาอย่างถกูต้อง 

เข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน ปลอดภยั 



คลินิกกญัชาทางการแพทย์
แบบผสมผสาน

คลินิกกญัชาทางการแพทย์
แผนไทย

51
26

46
** ข้อมูล ณ 16 ตลุาคม 2562
และขยายความครอบคลุมอยา่งต่อเน่ือง









ส านักงานคณะกรรมการอาหารยา

ปลูก

วตัถดุบิ
สมนุไพร

ผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รูป

โรงพยาบาล คลินิก        
ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องมีใบอนุญาต ยส.

แพทย์ที่จะสั่งจ่ายยาได้
▪ แผนปัจจุบัน – แพทย์เฉพาะทาง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก สธ
▪ แผนไทย – แพทย์แผนไทยประยุกต์  แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้าน

ตามที่ รมต. ประกาศ  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก สธ



ประกาศ สธ ก าหนดต ารบัยาท่ีให้เสพเพ่ือรกัษาโรคและศึกษาวิจยัได้ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 



การรกัษากรณีจ าเป็นส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย (SAS)











การจดัการ

ห่วงโซ่อปุทาน 



2. กระบวนการแปรรปู (ผลิตภณัฑ)์ 

• บคุลากรในระบบสขุภาพ,
การแพทยแ์ผนปัจจบุนั & การแพทย์
ทางเลือก

• การลงทะเบียนผูป่้วย

1. การเพาะปลกู (วตัถดิุบกญัชง & กญัชา) อุตสาหกรรม/
การผลิต

3. การอนุญาตประเภทอ่ืน: 
• ใบอนุญาตการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ
• ใบอนุญาตส าหรบัการศกึษาวจิยั

ใบอนุญาตเพาะปลูกกญัชา
ระดบัมาตรฐาน

ใบอนุญาตเพาะปลูกกญัชา
ระดบัเลก็

ใบอนุญาตเพาะพนัธุ์เมลด็และ
ต้นกล้า          

ใบอนุญาตเพาะปลูกกญัชง
ระดบัอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตแปรรปูผลิตภณัฑ์
ระดบัมาตรฐาน

ใบอนุญาตแปรรปูผลิตภณัฑ์
ระดบัเลก็

• การผลติและการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากกญัชา ในระดบั
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

• เชน่ ผลติภณัฑน์ ้ามนักญัชา, น ้ามนั CBD
• มาตรฐานการผลติและการแปรรปูตามขอ้ก าหนด
• ผา่นกระบวนการบรรจุ ขอ้ก าหนดฉลากผลติภณัฑ ์ส าหรบัการจดั

จ าหน่าย

การเพาะปลูกกญัชาในระดบัใหญ่
• สามารถปลกูกญัชาไดทุ้กสายพนัธุ์
• ผลผลติทีไ่ด ้เชน่ เมลด็พนัธุก์ญัชา, ตน้กญัชา, ส่วน

ต่าง ๆ จากพชืกญัชาทัง้ในรปูแบบสดและแหง้

การเพาะปลูกกญัชาในระดบั
ครวัเรือน
• กจิกรรมการเพาะปลกูกญัชาเหมือนกบั

ระดบัมาตรฐาน 
แต่ท าในขนาดท่ีเลก็กว่า

การเพาะพนัธุเ์มลด็และ
เพาะช าต้นกล้ากญัชา
• สามารถเพาะพนัธุก์ญัชาไดทุ้กสาย

พนัธุ์
• ผลผลติทีไ่ด ้เชน่ เมลด็พนัธุก์ญัชา, ตน้

อ่อนกญัชา, กลา้กญัชาเพาะช า

การเพาะปลูกกญัชงในระดบัอตุสาหกรรม
• เพาะปลกูกญัชงเฉพาะสายพนัธุท์ี่ไดร้บัอนุญาต

(ปรมิาณ THC <0.3%)
• สามารถจ าหน่ายทัง้ตน้ได้
• ผลผลติอื่น ๆ เชน่ เมลด็พนัธุก์ญัชง, วตัถุดบิกญั

ชง, ไฟเบอร,์ CBD oil

ไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ในทางการแพทย์
• ใบอนญุาตเพาะปลกู หรือ ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ
• นกัวิจยัตอ้งไดร้บัการอนญุาตการศกึษาวิจยั

หมายเหตุ ผลติภณัฑจ์ากสว่นของพชืกญัชา เชน่ 

เมล็ดทีไ่ม่สามารถน าไปเพาะปลกูตอ่ได ้หรอืไฟ

เบอร ์สามารถจ าหน่ายไดโ้ดยตรง

เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์
• การอนญุาตผลิตและแปรรูปประเภทอ่ืน ๆ
• ผูถื้อใบอนญุาตทะเบียนต ารบัยา (อนมุตัโิดย อย.)
• นกัวิจยัตอ้งไดร้บัการอนญุาตการศกึษาวิจยั
• โรงพยาบาล หนว่ยงานและประชาชนผูซื้อ้

• กจิกรรมการผลติและการแปรรปูผลติภณัฑจ์าก
กญัชาเหมือนกบัระดบัมาตรฐาน แตท่ าใน ขนาดท่ี
เลก็กว่า

• เช่น SAS, ต ารบัแพทยแ์ผนไทย, ผลติภณัฑส์ าหรบั
งานวจิยั

การลงทะเบียน SAS การแพทยแ์ผนไทย

• เมล็ดพนัธุก์ญัชง
• ผลิตภณัฑอ์าหาร/เครื่องดื่ม
• เครื่องส าอาง

จ าหน่าย

การอนุญาตการน าเข้า และการส่งออก

Anunchai Assawamakin

ภายในประเทศ
การน าเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การน าเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การน าเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การน าเข้า
การส่งออก

จ าหน่าย จ าหน่าย จ าหน่าย

หมายเหตุ ก าหนดปรมิาณ

กญัชาทีส่ามารถเพาะปลูกได ้

กรณีเพาะปลูกกญัชาทีม่ี

ปรมิาณ THC >0.3%

ภายในประเทศ
การส่งออกจ าหน่าย

ไม่ใช้ทางการแพทย์



Anunchai Assawamakin

1. การเพาะปล  ูก (ว  ูตถ  ูด  ูบก  ูญชง  & ก  ูญชา)

ใบอน  ูญาตเพาะปล  ูกก  ูญชา 

ระด  ูบมาตรฐาน
ใบอน  ูญาตเพาะปล  ูกก  ูญชา 

ระด  ูบเล  ูก 

ใบอน  ูญาตเพาะพ  ูนธ  ูู  

เมล  ูดและต  ูนกล  ูา          

ใบอน  ูญาตเพาะปล  ูกก  ูญชง  

ระด  ูบอ  ูตสาหกรรม

การเพาะปล  ูกก  ูญชาในระด  ูบใหญ  ู
• สามารถปลููกกูัญชาไดู้ทูุกสายพูันธู์ูุ

• ผลผลูิตทูู่ีไดู้ เชู่น เมลู็ดพูันธู์ูุกูัญชา, 

ตู้นกูัญชา, สู่วนตู่าง ๆ  จากพูืชกูัญชา

ทูู้ัง ในรููปแบบสดและแหู้ง

การเพาะปล  ูกก  ูญชาในระด  ูบ

คร  ูวเร  ูอน 

• กูิจกรรมการเพาะปลููกกูัญชา

เหม  ูอนกูับระดูับมาตรฐาน  

แตู่ท  ูาในขนาดท  ูู เล  ูกกว  ูา 

การเพาะพ  ูนธ  ูู  เมล  ูดและ 

เพาะชู  าต  ูนกล  ูาก  ูญชา

• สามารถเพาะพูันธู์ูุกูัญชาไดู้

ทูุกสายพูันธู์ูุ 

• ผลผลูิตทูู่ีไดู้ เชู่น เมลู็ดพูันธู์ูุ

กูัญชา, ตู้นอู่อนกูัญชา, 

กลู้ากูัญชาเพาะช  ูา

การเพาะปล  ูกก  ูญชงในระด  ูบ

อ  ูตสาหกรรม

• เพาะปลููกกูัญชง เฉพาะสายพูันธู์ูุทูู่ี

ไดู้รูับอนูุญาต

(ปรูิมาณ THC <0.3%)

• สามารถจ  ูาหนู่ายทูู้ัง ตู้นไดู้ 

• ผลผลูิตอูู่ืน ๆ  เชู่น เมลู็ดพูันธู์ูุกูัญชง

, วูัตถูุดูิบกูัญชง , ไฟเบอรู์, CBD oil

ไม  ่ใช  ่เพ  ่อประโยชน  ่ในทางการแพทย  ่
• ใบอนุุญาตเพาะปลุูก หรุือ ผลุิตและแปรรุูปผลุิตภุัณฑุ์ประเภทอุืน ๆ
• นุักวุิจุัยตุ้องไดุ้รุับการอนุุญาตการศุึกษาวุิจุัย

หมายเหตุผุลุิตภุณัฑุ์จากสุ่วนของพุืชกุัญชา เชุ่น เมลุ็ดทุีไมุ่สามารถ
น  ุาไปเพาะปลุูกตุ่อไดุ้ หรุือไฟเบอรุ์ สามารถจ  ุาหนุ่ายไดุ้โดยตรง

จ  ําหน  ําย

การอน  ูญาตการน  ูาเขู  า และการส  ูงออก

ภายในประเทศ

การน  ูาเขู  า

การส  ูงออก

ภายในประเทศ

การน  ูาเขู  า

การส  ูงออก

ภายในประเทศ

การน  ูาเขู  า

การส  ูงออก

ภายในประเทศ

การน  ูาเขู  า

การส  ูงออก

จ  ําหน  ําย จ  ําหน  ําย จ  ําหน  ําย

หมายเหตุุ ก  ุาหนดปรุิมาณกุัญชาทุี
สามารถเพาะปลุูกไดุ้ กรณุีเพาะปลุูก
กุัญชาทุีมุีปรุิมาณ THC >0.3% 



2. กระบวนการแปรร  ูป (ผล  ูตภ  ูณฑู  ) 

• บ  ูคลากรในระบบส  ูขภาพ,
การแพทย  ูแผนป  ูจจ  ูบ  ูน & การแพทย  ูทางเล  ูอก 

• การลงทะเบ  ูยนผ  ูู  ป  ูวย

อ  ูตสาหกรรม/  

การผล  ูต

ใบอน  ูญาตแปรร  ูปผล  ูตภ  ูณฑู   

ระด  ูบมาตรฐาน

ใบอน  ูญาตแปรร  ูปผล  ูตภ  ูณฑู   

ระด  ูบเล  ูก 

• การผลูิตและการแปรรููปผลูิตภูัณฑู์จากกูัญชา 

ในระดูับอูุตสาหกรรมขนาดใหญู่

• เชู่น ผลูิตภูัณฑู์น  ูู ้ามูันกูัญชา, น  ูู ้ามูัน CBD

• มาตรฐานการผลูิตและการแปรรููปตาม

ขู้อก  ูาหนด 

• ผู่านกระบวนการบรรจูุ ขู้อก  ูาหนดฉลาก

ผลูิตภูัณฑู์ ส  ูาหรูับการจูัดจ  ูาหนู่าย

เพ  ่อประโยชน  ่ทางการแพทย  ่
• การอนุุญาตผลุิตและแปรรุูปประเภทอุืน ๆ
• ผุุู้ถุือใบอนุุญาตทะเบุียนต  ุารุับยา (อนุุมุัตุิโดย อย.)
• นุักวุิจุัยตุ้องไดุ้รุับการอนุุญาตการศุึกษาวุิจุัย
• โรงพยาบาล หนุ่วยงานและประชาชนผุุู้ซุือ

• กูิจกรรมการผลูิตและการแปรรููป
ผลูิตภูัณฑู์จากกูัญชาเหม  ูอนกูับระดูับ

มาตรฐาน แตู่ท  ูาใน ขนาดท  ูู เล  ูกกว  ูา 
• เชู่น SAS, ต  ูารูับแพทยู์แผนไทย, 

ผลูิตภูัณฑู์ส  ูาหรูับง านวูิจูัย

การลงทะเบ  ูยน SAS การแพทย  ูแผนไทย

• เมลุ็ดพุันธุ์ุุกุัญชง 
• ผลุิตภุัณฑุ์อาหาร/เครุืองดุืม 
• เครุืองส  ุาอาง 

Anunchai Assawamakin

ภายในประเทศ

การส  ูงออกจ  ําหน  ําย

ไม  ่ใช  ่ทางการแพทย  ่

3. การอนุญาตประเภทอ่ืน: 
• ใบอนุญาตการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ
• ใบอนุญาตส าหรบัการศกึษาวจิยั
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ปัจจบุนัได้อนุญาต

พืน้ท่ีปลกูกญัชา

เพ่ือการแพทยแ์ละการศึกษาวิจยั 
ให้มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล และวิสาหกิจชมุชน  แล้ว 9 แห่ง

ข้อมูล ณ 16 ตลุาคม 2562



จดัตัง้ ศนูยป์ระสานการตรวจกญัชา ทางห้องปฏิบติัการ 

จดัท า มาตรฐาน กญัชาทางการแพทย์

จดัท า ชุดทดสอบ อย่างง่าย 





ยากญัชาทางการแพทยท่ี์ก าลงัพฒันาในประเทศไทย

ยาสารสกดักญัชา 3 ประเภท

น ้ามนักญัชา 2 ต ารบั

ต ารบัยากญัชาแผนไทย 16 ต ารบั 



ระบบการจดัการ
เชิงนโยบาย และนวตักรรม



2. การวิจยัและพฒันานวตักรรม

1. จดัระบบและกลไกการจดัการ 

3. การจดัการความรู้ ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์
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“ลดรายจ่าย 

เพ่ิมรายได้ 

รา่งกายแขง็แรง 

เศรษฐกิจประเทศแขง็แรง”



ดร. ภก. อนันตช์ยั อศัวเมฆิน
• คณะท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และรองนายกรฐัมนตรี
• คณะท างานก ากบัติดตามนโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

(ด้านกญัชาเสรีทางการแพทย ์และการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการแพทย)์

• ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล
• คณะกรรมการพิจารณาการน ากญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์
• คณะกรรมการขบัเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากกญัชา เพ่ือการศึกษาวิจยัและประโยชน์ทางการแพทย ์

(ผูท้รงคณุวฒิุด้านการศึกษาวิจยั)
• คณะท างานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
• คณะกรรมการอ านวยการการน ากญัชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทยแ์ผนไทย
• คณะกรรมการอ านวยด้านการวิจยัและการใช้ประโยชน์กญัชาทางการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล
• คณะท างานพฒันาการตรวจระบชุนิดพืชกญัชา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์


