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ผู้เรยีบเรยีง 

 
บทน า 
 ยาเสพติด1 คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ รวมทั้งพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย แล้วท าให้
เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยา 
การเสพเข้าสู่ร่างกาย โดยรับประทาน ดม สูบ หรือฉีด ติดต่อกันในช่วงเวลาหนึ่งแล้วท าให้ติดซึ่งเป็น
สารเสพติดที่ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีความต้องการ 
อย่างรุนแรงและเมื่อไม่ได้เสพยาตามต้องการจะมีอาการกระวนกระวาย ทุรนทุราย ทรมาน ซึ่งเรียกว่า  
อาการลงแดง ซึ่งกัญชาก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าเป็นยาเสพติดให้โทษมายาวนาน อีกทั้งกัญชา
ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่  5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โ ทษ พ.ศ. 2522  
โดยถูกก าหนดไว้ว่าห้ามปลูก ห้ามเสพ ห้ามจ าหน่ายและมีไว้ในครอบครอง แต่ในสังคมไทยที่มี
ประวัติศาสตร์และค าบอกเล่ามาอย่างยาวนานว่ากัญชามีอยู่และถูกใช้มาโดยตลอดทั้งผู้ที่ใช้ในลักษณะ
ของการเสพและผู้ที่ใช้ในลักษณะของยารักษาโรคกันอย่างลับ ๆ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากัญชาอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้ภาครัฐได้เล็งเห็นถึง
คุณประโยชน์ของการวิจัยสารสกัดที่ได้จากกัญชาเพ่ือมาใช้เป็นยารักษาโรคอีกทั้งยังพบว่าในหลาย
ประเทศได้มีการแก้ไขกฎหมายและน ากัญชาเพ่ือมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เช่นเดียวกัน ดังนั้น
ประเทศไทยจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนากฎหมายของประเทศเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันที่มีความต้องการน าคุณประโยชน์จากกัญชามาช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่นับวันจะ  
ทวีความรุนแรง ซึ่งยารักษาโรคต่าง ๆ นั้นล้วนมีราคาแพงหลายชนิดต้องน าเข้ายาจากต่างประเทศ  
ท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการน าเข้ายาดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลกระทบทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจในวงกว้างอีกด้วย จึงนับได้ว่านี่เป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการรักษา
โรค เพ่ือให้คนในประเทศมีสุขภาพที่แข็งแรง มีทางรอดของชีวิตจากโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ มากขึ้น  
ซึ่งแนวโน้มอนาคตจะสามารถต่อยอดให้เป็นพืชทางการเกษตรและส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจได้หรือไม่
นั้นเป็นที่น่าติดตามและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง
มากและจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ 

                                                           
1 พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
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ความรู้เกี่ยวกัญชา 

 กัญชา2 เป็นไม้ล้มลุกชนิด มีลักษณะใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว 
ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งเรียก กะหลี่กัญชา  
ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในพ้ืนที่อากาศอบอุ่น เช่น เอเชีย อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง และยังถือว่าเป็นพืช
ดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย สันนิษฐานว่ากระจายอยู่ตั้งแต่ทะเลสาบแคสเปียน 
จนถึงทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยและทางตะวันตกของไซบีเรีย เป็นพืชที่ได้ รับการบันทึกไว้ใน
เอกสารเก่าโบราณหลายเล่มว่ามีการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นพืชเส้นใยและปลูกเป็นพืชเสพติดมาแต่
ดึกด าบรรพ์  และในส่วนของประเทศไทยมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ทางภาคเหนือได้มีการใช้เส้นใยจาก  
ล าต้นของต้นกัญชาเพศผู้หรือที่เรียกว่ากัญชงกันมานาน ซึ่งเป็นเส้นใยที่ มีคุณภาพสูงและมีความ
ยืดหยุ่น แข็งแรงทนทานเป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าและกระดาษได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพดีกว่าเส้นใย
จากฝ้ายและลินิน และนอกเหนือจากเส้นใยแล้วส่วนอ่ืน ๆ ของกัญชง เช่น น้ ามันจากเม็ดกัญชง 
(Hemp seed oil) ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ท าเป็นอาหารเสริมและเครื่องส าอางได้อีกด้วย  
ในการใช้กัญชานั้นมักใช้สูบปนกับยาสูบ การกิน การสวนทางทวารหนัก และการดูดซึมผ่านเยื่อบุ 
หรือผิวหนัง การสูบทางตรงหรือผ่านเป็นไอน้ า และในด้านการใช้ในทางการรักษาโรคก็มีปรากฏว่า
สกัดในรูปแบบของน้ ามันกัญชา ปัจจุบันความสนใจในการน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์มีมากขึ้น 
ไม่เพียงแต่การใช้สารสกัดจากกัญชา แต่รวมถึงการน าส่วนต่าง ๆ ของกัญชามาใช้โดยตรงในลักษณะ
ของพืชสมุนไพร  เปลือกและล าต้นใช้ท าเชือกป่าน และทอผ้า  ซึ่งเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ 
กับจิตประสาทและก่อให้ เกิดการเสพติดโดยกัญชามีทั้ งโทษและประโยชน์หลายประการ  
ในประวัติศาสตร์ทีม่ีรายงานการใช้ประโยชน์จากกัญชามายาวนานนั้น มีการใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์ 
ใช้เป็นสิ่งเสพติดหรือการผ่อนคลาย และใช้ท าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เชือก หรือเสื้อผ้า รวมถึงใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์ ประเทศไทยได้จัดกัญชาอยู่ ในรายการยาเสพติดประเภทที่  5  
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งหากมีไว้ครอบครอบมากกว่าสิบกิโลกรัม ให้
สันนิษฐานว่ามีไว้เพ่ือจ าหน่าย 
 กรมการแพทย์มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ 
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
 1) สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน  
ในภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด โรคลมชักที่รักษายาในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยา 
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปอดประสาทที่ใช้วีการรักษาอ่ืน ๆ 
แล้วไม่ได้ผล 

                                                           
2 พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
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 2) สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทาง
วิชาการสนับสนุนหรือวิจัยเพ่ิมเติม ในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนการ
น ามาใช้  อาทิ โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์  โรควิตกกังวลไปทั่ว ผู้ป่วยที่ต้องดูและแบบ
ประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
 3) สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ในการรักษาแต่ยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่
ชัดเจนเพียงพอในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล ซึ่งต้องศึกษาวิจัยในหลอดทลองและ
สัตว์ทดลองก่อนน ามาศึกษาวิจัยในมนุษย์ เช่น การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ 
 ซึ่งการน าสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์จ าเป็นจะต้องค านึงถึงประสิทธิผล
และความปลอดภัยเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

 เจตนารมณ์และเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2522 ก็เพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในการใช้ประโยชน์จากการวิจัยสาร
สกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งหลายประเทศก็ให้การยอมรับ  
อย่างแพร่หลายและแก้ไขกฎหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เช่นเดียวกัน และเพ่ือเปิดโอกาส  
ให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพ่ือประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์
ในทางการแพทย์ได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 นั้น กัญชาและพืชกระท่อม
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็น
การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ในการรักษาและพัฒนา
ทางการแพทย์ ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท าไ ด้ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการ
ผูกขาดทางด้านยา  รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูและและควบคุม
ของแพทย์ได้ 

 
สาระส าคัญ 

 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติทั้งหมด 28 
มาตรา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป  
มีหลักการส าคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพ่ือให้ยาเสพติด
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ประเภทที่ 5 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งก าหนดผู้มีหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติด
ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
 ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
 ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) 
 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตาม 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ตามมาตรา 43 เช่น ยาแก้ไขผสมโคเคอีน (Codeine Cough Syrup) 
 ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น  
อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคอลไรด์ (Acety1 Chloride) 
 ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา  
พืชกระท่อม  
  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ 

 ในมาตรา 3 ได้ก าหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายสภาเภสัชกรรม  
เป็นกรรมการเพ่ิมในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งท าหน้าที่เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษประเภท 5 ได้แก่ กัญชา และพืชกระท่อม 

 ในมาตรา 9  การเพ่ิมมาตรา 26/2 มาตรา 26/3 มาตรา 26/7 มาตรา 26/5 และ 
มาตรา 26/6 ในหมวดที่ 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดย 
  มาตรา 26/2 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 
ยกเว้นในกรณีใช้จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและ
การพัฒนา รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ 
ทางการแพทย์ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาเสพติด  
ให้โทษ และในกรณีเป็นการน าติดตัวไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวโดยมีใบสั่งยา
หรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวข้อง และการผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่มีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต น าเข้า 
หรือส่งออกเพ่ือจ าหน่าย 
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  มาตรา 26/3 ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 26/4 ก าหนดยกเว้นแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็น  
ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยจะต้องมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ที่เกี่ยวข้อง และการมีไว้ในครองครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับประจ าในการปฐมพยาบาลหรือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักรจะต้อง  
ยื่นค าขอใบอนุญาตตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 26/3 
  มาตรา 26/5 ก าหนดผู้มีสิทธิที่จะขอออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย หรือมีไว้ในครองครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น 
  (1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  
เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 
  (2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์แผนประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  (3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่
ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
  (4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือ
สหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ  
และก ากับดูและของผู้อนุญาตตาม (1) หรือ (3) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถ
ร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้
ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ด้วย 
  (5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณระหว่างประเทศ 
  (6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องพกน ายาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 5 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว 
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  (7) ผู้ขออนุญาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
  ผู้ขออนุญาตตาม (2) (3) (4) และ (7) ซึ่งไม่ใช่ในหน่วยงานรัฐ ในกรณีที่เป็นบุคคล
ธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็น  
ผู้มีสัญชาติไทยและมีส านักงานในประเทศไทย 
  มาตรา 26/6 ก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หากเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือ  
การป้องกัน ปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดในการทดลองปลูก ผลิตและทดสอบ เสพหรือครอบครอง 
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ได้ในปริมาณที่ก าหนดแต่จะต้องมีมาตรการควบคุมและมีการตรวจสอบ
การเสพและการครอบครองได้ 

 มาตรา 21 ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ การขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย อนุญาตให้กระท าได้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์กับ
ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตามมาตรา 26/2 (1) และ ผู้ที่
ระบุไว้ ตามมาตรา 26/5 (1) เช่น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทาง
การแพทย์ มาตรา 26/5 (2) เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย มาตรา 
26/5 (3) เช่น สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์
หรือเภสัชศาสตร์ มาตรา 26/5 (4) เช่น ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน
และมาตรา 26/5 (7) ผู้ขออนุญาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนด 
ในกฎกระทรวง  
  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับกัญชา 
 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จะช่วยเปิดโอกาสให้สามารถ 
น ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวิจัย เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ใน
การรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ดังจะมีตัวอย่างในหลาย ๆ ประเทศ ที่ได้แสดงให้
เห็นว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไทรที่มีผลการศึกษาและการพัฒนาเพ่ือใช้เป็นยารักษาโรคร้ายแรงหลายโรค 
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง  
 ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญในการวิจัยนี้จะส่งผลให้อนาคตผู้ป่วย  
ในประเทศลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างมากและส่งผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  
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ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศได้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากในประเทศไทยมีกัญชาเป็นพืชที่ปลูกง่าย 
ของประเทศอยู่แล้วค่าใช้จ่ายจึงน้อยกว่าประหยัดงบประมาณของประเทศ 

 
 โทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา 
 1) ผลิต น าเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 
บาท (มาตรา 17 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 75) หากเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายต้องระวางโทษจ าคุก 
ตั้งแต ่1 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,500,000  
 2) ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 150,000 
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ถ้าเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท   
    กรณีเป็นการจ าหน่ายหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองไม่ถึงสิบกิโลกรับ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ , กรณีเป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ 
ในการครองครอบตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 
150,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท 
 3) การเสพ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 การนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา 
  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากัญชาได้ถูกน ามาใช้อย่างยาวนานโดยเฉพาะชาวบ้าน
ท้องถิ่นซึ่งใช้กันอย่างลับ ๆ โดยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย หลังจากมีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อมาประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
3 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระส าคัญ คือก าหนดให้ผู้ที่
มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 ผู้ที่มีครอบครองไว้เพ่ือศึกษาวิจัย หน่วยงานรัฐที่สอนทางการแพทย์ 
แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย กลุ่มวิสหกิจเกษตรกรรม ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว
โดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และบุคคลอื่นผู้ที่มีกัญชาอยู่ในครอบครอง
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตรา 26/5 ซึ่งมีไว้ในครอบครองก่อนที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศก าหนดนั้น จะต้องแจ้งการครอบครองต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ และก าหนดให้กัญชาที่
ได้รับมอบจากบุคคลตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการจัดตั้งคณะท างานท าลายกัญชาเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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สรุป 

 กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์แต่ก็ยังคงเป็นยาเสพติดและผิดกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะ
มีการปลดล็อคกฎหมายให้สามารถน ามาใช้ในทางการแพทย์และการวิจัยได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
สามารถปลูกหรือใช้ได้อย่างเสรี โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มีการ
ผ่อนปรนให้กับผู้ที่จะสามารถขออนุญาตผลิต น าเข้า และส่งออกกัญชาได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 9 เพ่ิมเติมความแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในมาตราที่ 26/5 ตามที่ได้
ระบุไว้ข้างต้น แต่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในก้าวแรกของประเทศไทยที่มีความตื่นตัวและเปิดโอกาสให้
สามารถท าการวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชาหลังจากที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายมาอย่างยาวนาน และ
นับเป็นความหวังของผู้ป่วยจ านวนมากที่รอคอยความหวังจากยาที่ได้จากสารสกัดจากกัญชานี้มาใช้
รักษาโรค และความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยที่มีจะมีการพัฒนาต่อไปอีกเรื่อย ๆ  
ซึ่งทั้งหมดนี้จะก้าวต่อไปได้มากน้อยเพียงใดนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทางการแพทย์และสามารถใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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