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กัญชา1 (Cannabis) เป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย สันนิษฐาน ว่ามีการ
กระจายพันธุเป็นบริเวณกว้างอยู่ทางตอนกลางของทวีป ตั้งแต่ทะเลสาบแคสเปียนจนถึงทางตอนใต้
ของเทือกเขาหิมาลัยและทางตะวันตกของไซบีเรีย เป็นพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาโบราณ
หลายเล่มว่ามีการปลูกเพ่ือใช้ประโยชนเป็นพืชเส้นใย และปลูกเป็นพืชเสพติดมาแต่ดึกด าบรรพ ใน
ประเทศจีนมีการใช้เส้นใยเพ่ือถักทอ ต่อมาจึงมีการพัฒนาการใช้ประโยชนจาก เส้นใยมาท ากระดาษ 
ในแถบประเทศยุโรป มีการใช้ประโยชนจากเส้นใยกัญชาเป็นเชือกเพ่ือการล่าสัตว์ เป็นเชือกใช้ในเรือ
เดินสมุทร เนื่องจากมีความเหนียวและทนทาน พบว่ามีการปลูกพืชกัญชากระจายไปทั้งในอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้อีกดว้ย        
 กัญชา2 เป็นพืชล้มลุกจ าพวกหญ้า ต้นสูงประมาณ 2 -4 ฟุต ใบแตกเป็นแฉกคล้ายใบ
สัมปะหลังหรือใบละหุ่ง ริมใบทุกแฉกมีลักษณะเป็นจัก ๆ ใบหนึ่งมี 5-8 แฉกในก้านเดียวกัน ออกดอก
ตามง่ามกิ่งก้าน จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522  กัญชามาจากพืชต้นตระกูล Cannabis มี 3 สายพันธุ์ หรือ 3 Spicies คือ Indica พบในทวีป
เอเชีย Sativa พบในทวีปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ Ruderalis พบในประเทศรัสเซีย มีการใช้กัญชาเป็น
ยารักษาโรคมาเป็นเวลากว่าพันปีแล้ว  แต่เดิมเข้าใจกันว่ากัญชาปลูกขึ้นได้ในประเทศที่มีอากาศร้อน 
เช่น ในทวีปอาฟริกาและเอเชีย เท่านั้น ต่อมาได้ทดลองน ากัญชาจากอาฟริกาใต้ไปปลูกในนอร์เวย์ 
และไอซแลนด์ ซึ่งมีอากาศหนาว กัญชาก็ปลูกขึ้นได้ดีและมีสารตัวส าคัญที่ท าให้กัญชามีฤทธิ์ คือ     
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinal) อยู่มากด้วย ดังนั้นกัญชาจึงสามารถปลูกขึ้นได้
ทั่วโลกและอาจมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละประเทศ      
 ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบ นอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็น
แท่งเป็นก้อนแล้ว ยังอาจพบในรูปของ “น้ ามันกัญชา” (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสี
น้ าตาลเข้มหรือสีด า ได้จากการน ากัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลายๆครั้ง จึงได้เป็นน ามันกัญชาที่
มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-60% หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” 
(Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้จากใบ และยอดช่อดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด 
และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประมาณ 4-8%  เหตุที่ท าให้ชอบสูบกัญชากันมาก เมื่อสูบ

                                                           
1 ประวัติและความหมายของกัญชา, จาก http://focusmeii.blogspot.com/2009/01/blog-

post_5278.html ค้นวันที่  21  กรกฎาคม  2557 
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด, จาก http://www.iam.hunsa.com/sri6327/article/ 

2936 ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
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กัญชาแล้วมันจะตรงเข้าสมองออกฤทธิ์ภายในไม่กี่นาทีออกฤทธิ์สูงสูดภายใน 30 นาที ฤทธิ์อยู่ได้นาน 
4 ชม.จะค้างอยู่ในร่างกายเป็นวัน ๆ จนถึงเป็นเดือนก็มี กัญชาท าให้ศูนย์สุขีหรือศูนย์ความสุข หลั่งสื่อ
โดปามีน (Dopamine) และ สื่อเอนดอร์ฟีน ออกมามาก ท าให้รู้สึกแจ่มใส เบิกบาน มีอารมณ์ขัน
ตลอดเวลากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้ง
กระตุ้นประสาท กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารที่ส าคัญที่สุดที่
มีฤทธิ์ต่อสมองและท าให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอด ช่อ ดอกกัญชา สาร THC นี้ใน
เบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท าให้ผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกด
ประสาท ท าให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อน ๆ เซื่องซึม และง่วงนอน หากเสพเข้า ไปใน
ปริมาณมากๆ จะหลอนประสาทท าให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได้
อาการผู้เสพอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลง ความคิดเลื่อนลอยสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อม ความจ าเสื่อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ว หูแว่ว 

เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อร่างกายและสมองของคนเรา ถ้าเสพเข้าไป
จะกดประสาทท าให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าสามารท าให้เห็นมีภาพลวงตา ความคิดสับสน มี
อาการคล้ายกับติดยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการ
เป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่การค้า การเป็นพ้ืนที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด ยาเสพ
ติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่น
ทอนความเจริญของประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมาก ก็ไม่สามารถ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ได้แก่  ฝิ่น เฮโรอิน สารระเหย 
ทินเนอร์ ยาบ้า ยาอี กระท่อม กัญชา และยากระตุ้นประสาทเป็นต้น แต่ละชนิดก่อให้เกิดผลร้ายแก่
ร่างกายทั้งสิ้น สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด3  ในความหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization or WHO) หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะท าให้เกิดโรคภัย
ไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น   

ปัจจุบัน รัฐบาลต้องสูญเสียก าลังคน และงบประมาณแผ่นดินจ านวนมหาศาล เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ท าให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เกิด
ความไม่สงบสุขของบ้านเมือง ความมั่นคงของประเทศชาติถูกกระทบกระเทือน ประชาชนเดือดร้อน
เพราะเหตุอาชญากรรม ประเทศชาติต้องสูญเสียก าลังของชาติไปอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะผู้ติดยา
เสพติดทีเ่ป็นเยาวชน อีกทั้งยาเสพติดทั้งหลายที่มาจากพืชโดยตรงเช่น กัญชา และกระท่อม ไม่เป็นที่
นิยมของผู้เสพย์ หรือได้รับความนิยมลดน้อยลง ผู้ผลิตจึงหันมาพัฒนายาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ โดยใช้
วิธีการสังเคราะห์ให้มีความเข้มข้น ออกฤทธิ์แรงมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นเอาใจตลาดผู้เสพมากขึ้น การที่

                                                           

 3ส านักงาน ป.ป.ส., ความหมายของยาเสพติดและสารเสพติด,  จาก http://nctc.oncb.go. 
th/new/index.php ค้นวันที ่25 มิถุนายน 2557, น. 1 และ สิ่งเสพติด จาก http://th.wikipedia. 
org/wiki/ ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
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รัฐบาลออกกฎหมายบัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 โดยไม่ได้มองถึงคุณประโยชน์หรือ
สรรพคุณทางยารักษาโรค  เป็นการน ามาซึ่งความสูญเสียทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้
ประเทศไทยสูญเสียโอกาสพัฒนา และวิจัยต่อยอดทางยารักษาโรคที่มาจากกัญชาทั้ง ๆ ที่อาจใช้
มาตรการควบคุม พัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางยารักษาโรคได้  ท าให้ประเทศไทยต้องขาดดุลการค้า
และเสียโอกาสในการแข่งขัน  เพราะจะต้องสั่งซื้อยาจากต่างประเทศ  ทั้ง ๆ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่จะวิจัยพัฒนากัญชาให้เป็นยารักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กัญชา4แม้ว่าตามกฎหมายของประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในสิ่งเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประเภท 5 แต่กัญชาก็ยังมีคุณประโยชน์ในฐานะยารักษาโรค ในรูปแบบของยา
สมุนไพร ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อน ามาสกัด หรือสังเคราะห์ทางเคมี จะมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ
สาร cannabinoid ท าให้ได้ตัวยารักษาโรคขึ้นใหม่ ซึ่งมีฤทธิ์แรงขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น 

1. มารินอล (marinal) เป็นสารสังเคราะห์ dronabinol หรือdelta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC) อยู่ในรูปยาเม็ด มีข้อบ่งใช้ ต้านอาการอาเจียน กระตุ้นความอยากอาหาร ใช้ป้องกันอาการ
คลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ใช้ในกรณีที่ใช้ยาอ่ืนแล้วไม่ได้ผล และยังใช้เพ่ิมความ
อยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ มีจ าหน่ายในรูปยารับประทานเป็นเม็ดแคปซูลอ่อนกลมทั้งใน
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นยาที่ให้จ่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น 

2. ซีซาเมท (Cesamet ) ตัวยาส าคัญได้แก่ นาบิโลน (nabilone) ซึ่งเป็นอนาล็อกของสาร 
THC ใช้ป้องกันคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ใช้ในกรณีที่ใช้ยาอ่ืนแล้วไม่ได้ผล เป็น
ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น การสั่งจ่ายไม่สามารถ เพ่ิมจ านวนยาเข้าในใบสั่งเดิมได้ ต้องได้ใบใหม่
จากแพทย์ทุกครั้ง มีจ าหน่ายในรูปยารับประทานเป็นเม็ดแคปซูล ไม่มีจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา มีแต่
ในแคนาดา 

3.  ซาติเวกซ์ (sativex) สกัดจากพืชกัญชาที่ถอดแบบทางพันธุกรรม (cloning) แล้วท าในรูป
สเปรย์ เป็นสารสกัดประกอบด้วย tetrahydrocannabinol และ cannabidial เป็นส่วนประกอบ
หลัก ให้ยาโดยสเปรย์เข้าไปในปาก ใต้ลิ้น แทนการสูบ สามารถลดการปวดประสาท และอาการนอน
ไม่หลับและรักษาอาการปวดเส้นประสาทอย่างรุนแรง บริษัทไบเออร์ (Bayer) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ใน
การวางตลาดในสหราชอาณาจักร จะขยายไปสู่ประเทศต่างๆในยุโรป และประเทศในเครือ เช่น 
แคนาดา แต่พบว่ามีความล่าช้าในการรับรองในสหราชอาณาจักร แคนาดาจึงเป็นประเทศแรกที่ให้
การรับรอง มีประมาณการว่า 10-30 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยในยุโรป สูบกัญชาเพื่อลดอาการปวด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา รัฐบาลเล็งเห็นว่า ประชาชนชาวไทยมีความสนใจและมีความ
จ าเป็นต้องใช้การดูแลรักษาสุขภาพและบ าบัดรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วยการ
ใช้สมุนไพร นวดไทย การดูแลรักษากระดูกแบบดั้งเดิม  การบ าบัดทางจิต ตลอดจนวิธีธรรมชาติอ่ืน ๆ 
เพ่ือการพ่ึงตนเองในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการ
                                                           

4ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด, จาก http://www.iam.hunsa.com/sri6327/article/2936
ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2557 

http://www.iam.hunsa.com/sri6327/article/2936
http://www.iam.hunsa.com/sri6327/article/2936
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พัฒนาแพทย์แผนไทย โดยน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข  มูลฐาน และผสมผสานการ
ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พร้อมกับส่งเสริม และวิจัยพัฒนายา
จากสมุนไพรเพื่อผลทางเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศไทยพ่ึงตนเองด้านการผลิตยาได้มากขึ้น แต่ภูมิปัญญา
ทางการแพทย์แผนไทย อาทิ สมุนไพร สูตรยา อันมีประโยชน์ต่อการน ามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ยัง
มิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ จึงเห็นสมควรมีมาตรการคุ้มครอง
และส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน  และองค์กรเอกชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.25425  ขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 หมวด       

หมวดที่ 1 ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

หมวดที่ 2 ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการคุ้มครองสมุนไพรไทย      

หมวดที่ 4 ว่าด้วยการอุทธรณ์ กรณีนายทะเบียนมีค าสั่ งยกค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย         

หมวดที่ 5 ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่     

หมวดที่ 6 ว่าด้วยกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     

หมวดที่ 7 ว่าด้วยบทก าหนดโทษ  

ทั้งหลายทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า “กัญชา” มีทั้งคุณและโทษ และสามารถ
แยกออกไดเ้ป็นลักษณะ ดังนี้ 

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์6 

กัญชา เป็นพืชล้มลุกมีอายุเพยีงปีเดียว มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

ราก: เป็นระบบรากแกว (Tap root system) มีรากแขนงจ านวนมาก 

                                                           
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542, จาก http:// 

wwwlbo.moph.go.th/rx/rxthai1/law/law_01.html ค้นวันที่ 3  กรกฎาคม 2557 
6  ลักษณะทางพันธุศาสตร์ ของกัญชา,  จาก http://www.unodc.org/southeastasiaand 

pacific/en/event/drugs/cannabis.html ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
 

http://www.unodc.org/southeastasiaand%20pacific/en/event/drugs/cannabis.html
http://www.unodc.org/southeastasiaand%20pacific/en/event/drugs/cannabis.html
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ใบ: เป็นใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ แผ่นใบแยกเปน็ 5-7 แฉก ขอบใบเป็นฟนัเลื่อยและเว้าลึกจนถึง
โคนใบ ปลายใบเรียวแหลม ผิวด้านบนใบมีสีเขมกว่าด้านล่าง กา้นใบยาว 2-7 ซม. 

ดอก: จ านวนแฉกของใบจะลดลงตามล าดับ เหลือเพียง 1-3 แฉก เทา่นั้น 

ล าต้น:  พบว่าล าต้นตั้งตรง สีเขียว สูงประมาณ 1-6 เมตร มีลักษณะอวบน้ าเมื่อเป็น ต้น
กลา  เริ่มมีการสร้างเนื้อไม เมื่อเจริญได้ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง 6 สัปดาห์
แรก หลังจากนั้นจะเพ่ิมความสูงอย่างรวดเร็ว จนมีความสูงเฉลี่ยคงที่ คือ ประมาณ 300 ซม. 
เนื่องจากมีการออกดอก เปลือกของล าต้นสามารถลอกออกเพ่ือใช้ประโยชนจากเส้นใย โดยเปลือก
นอก (primary bast fibers)  ให้เส้นใยที่ ยาว เหนียว แต่ค่อนขา้งหยาบ สวนเปลือกในที่ติดกับเนื้อไม 
(secondary bast fibers) ให้เส้นใยที่ละเอียดกว่าแตส่ั้นกว่า 

ดอก: มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยูใ่นตน้เดียวกัน (monoecious) และ
ชนิดดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) ในประเทศไทยพบว่าพืชกัญชามีดอก
เพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน  ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด  โดยปกติพืชกัญชา
จะมี การติดดอกและเมล็ดในช่วง 90-120 วัน 

ดอกเพศผู้:  ชอดอกเพศผู้เป็นแบบ panicle ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบแยกกัน
เป็นอิสระมีสีเขียวอมเหลือง พบเกสรเพศผู้ 5 อัน ระยะเวลาการบานประมาณ 2 เดือน 

ดอกเพศเมีย : เกิดตามซอกใบและปลายยอด ในบริเวณช่อดอกจะอัดตัวกันแน่นช่อดอก
เป็นแบบ spike ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มหอ่หุ้มรังไขไว ภายในมี stigma 2 อัน สีน้ าตาลแดง 
อายุของดอกค่อนข้างสั้นประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะติดผล 

เมล็ด:  พบว่าพัฒนาไดอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังออกดอกเป็นเมล็ดเดี่ยว รูป
ไข่ ปอมผิวเรียบเป็นมันมีลายประดับสีน้ าตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-4 มม. มีน้ าหนักเฉลี่ย 
8-24 กรัมตอ่เมล็ด 1000 เมล็ด  ภายในเมล็ดมี อาหารสะสมพวกแป้งและไขมันอัดแน่น  โดยมีน้ ามัน  
ถึงร้อยละ 29-34 มีไขมันชนิดไมอ่ิมตัว (unsaturated fatty acids) สูง ประกอบด้วย linoleic acid 
(C18:2) ร้อยละ 54-60 linolenic acid  (C18:3) ร้อยละ 15-20 และoleic acid (C18:1) ร้อยละ 
11 - 13 กัญชา สามารถสร้างสารส าคัญที่มีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า  cannabinoids ซึ่งสารหลาย
ชนิดในกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท สารในกลุ่ม cannabinoids terpenes และvolatile 
compounds อ่ืนๆถูกขับออกมาโดย grandular trichomes ในรูปสารเหนียว เรียกว่า เรซิน ซึ่งมี
มากที่สุดในช่อดอกตัวเมีย สารในกลุ่ม terpenes ไมมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทแต่ท าให้เกิดกลิ่นเฉพาะ
ในพืช สารในกลุ่ม cannabinoids จะอยู่ในรูป carboxylic acid หรือ acid form แต่เมื่อโดนแสง
และความร้อนจะถูก decarboxylate เป็น neutral form สารส าคัญที่พบมาก คือDelta-9-
tetrahydrocannabinol (∆9THC  หรือTHC) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่ส าคัญ
(pshychotimimetic), ∆8THC ไอโซเมอรของ ∆9THC แต่มีฤทธิ์น้อยกว่าประมาณ 5 เทา 
cannabidiol (CBD) สารส าคัญอีกตัวหนึ่ง แต่เป็น Non-psychoactive มีฤทธิ์ THC antagonist 
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พบมากในสายพันธุที่ให้เส้นใยและเมล็ด (industrial hemp) นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ลดอาการชัก ต้าน
การอักเสบ และลดอาการคลื่นไส cannabichromene  (CBC) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดอาการปวด 
นอกจากนี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพและเชื้อรา ส่วน cannabinol (CBN) เป็นสารสลายตัวของ THC เมื่อ
สัมผัสความร้อนและออกซิเจนในอากาศ เกิดการ oxidation พบไดน้อยมากในพืชสด แต่จะมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นเมื่อเก็บไวนาน มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอ่อน ๆ มีการศึกษาทางคลินิกเพ่ือใช้ THC  เพ่ือลด
อาการคลื่นไสอาเจียนในผู้ป่วยที่ไดรับเคมีบ าบัด กระตุ้นการอยากอาหาร ลดอาการปวด และลด
อาการของ multiple sclerosis นอกจากนี้พบว่า THC และ CBD  มีฤทธิ์ neuroprotection  โดย 
ต้านผลของ 6-hydroxydopamine ทีท่ าให้เกิด neurodegeneration ในผู้ป่วยโรคพารกินสัน 

2. ลักษณะทางการแพทย์  

ผศ.นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์7 พบว่า การท าสารระเหยจากใบกัญชาแทนที่การเผาจะ
ช่วยให้สารออกฤทธิ์ของกัญชาเกิดประสิทธิภาพได้ โดยการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารพิษที่เกิดจาก
การสูดดมควันของมัน ผลการศึกษาอาจเป็นข่าวดีส าหรับคนที่ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ผลประโยชน์
ที่ส าคัญของกัญชา รวมถึงการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากหลายๆ โรค ใช้รักษาโรคต้อหิน ใช้กระตุ้น
ความอยากอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ และใช้เป็นยาแก้อาเจียนส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ าบัด แต่
การสูบกัญชาไม่ใช่วิธีที่ดีของการให้ยานี้เพราะว่ามีผลเสียที่อันตราย เช่นโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจ 
นอกจากการสูบแล้ว บางคนยังใช้ใบกัญชามาใช้ในการท าเป็นชาหรือใส่ในเค้กเพ่ือการบริโภค แต่นั่น
หมายความว่าสารส าคัญของมันจะถูกเมตาบอไลท์โดยตับมากกว่าที่จะผ่านเข้าไปในกระแสเลือด
โดยตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง วิธีการอ่ืนๆ ได้เน้นไปที่ การสกัดส่วนประกอบส าคัญเช่น 
tetrahydrocannabinol หรือ THC และให้โดยตรงโดยท าให้อยู่ในรูปของยาเม็ดหรือสเปรย์ฉีดพ่น
เข้าทางปาก อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายคิดว่าการสกัดแยกเอาส่วนประกอบออกมาจะไม่มีฤทธิ์ในทาง
รักษาได้เท่ากับการใช้พืชทั้งต้นและมันก็เป็นการยากที่จะก าหนดปริมาณยาที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้
ด้วยการให้กินยาเม็ด Donald Abrams จาก University of California ซานฟรานซิสโก และทีมของ
เขาได้ตัดสินใจที่จะท าการศึกษาผลดีของเครื่อง ‘Volcano’ ที่ใช้ท าให้สารระเหยเป็นไอ ที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนี้ เครื่องมือนี้จะท าการให้ความร้อนใบกัญชาที่อุณหภูมิระหว่าง 180-200 องศาเซลเซียส 
ดังนั้นสาร THC จึงระเหยออกจากน้ ามันบนพ้ืนผิวของใบที่ยังไม่เกิดกระบวนการเผาใหม่ การศึกษา
ก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึง อันตรายของสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาขณะที่มีการสูบกัญชา เช่น ก๊าซ
คาร์บอนมอนอ๊อกไซม์ (carbon monoxide), เบนซีน (benzene) และสารที่เป็นต้นก าเนิดของสาร
พวก polycyclic aromatic hydrocarbons หรือที่เรียกว่าสารก่อมะเร็ง (carcinogens) สารเหล่านี้
จะไม่เกิดขึ้นถ้าใช้เครื่องมือดังกล่าว 

 

                                                           
7 ผศ.นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์, “กัญชารักษาโรค”, จาก http://www.gotoknow.org/ 

posts/474420 ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2557 

http://www.gotoknow.org/%20posts/474420
http://www.gotoknow.org/%20posts/474420
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3. ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับพืชอย่างอื่น 

ส าหรับพืชที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับกัญชาได้แก่กัญชง  กัญชงถูกจัดให้เป็นยาเสพติด
เช่นเดียวกับกัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ด้วยเหตุที่ กัญชงมีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.sativa เป็นชนิดย่อย (subspecies) ของกัญชา แต่มีสารเสพติด 
(THC) ในปริมาณที่น้อยกว่ากัญชา ณ ปัจจุบันรัฐบาลได้มองเห็นถึงประโยชน์มากกว่าโทษจึงได้น ามา
พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ตามคุณสมบัติที่แท้จริ งของกัญชง ส่ งผลให้มี การแก้ ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 
(พ.ศ. 2539)8 เรื่องระบุชื่อ และประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 โดยถอดกัญชงออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว  

ด้วยเหตุที่ กัญชงหรือเฮมพ์ได้ถูกน าไปรวมกับกัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งได้ระบุรายชื่อกัญชา Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth เนื่องจาก
เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. ssp. sativa ซึ่งขึ้นต้นด้วย Cannabis และมีสาร THC 
เป็นองค์ประกอบหลักคล้ายกับกัญชา จึงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ด้วย  และไม่อนุญาตให้ปลูกได้โดยทั่วไป เนื่องจากผิดกฎหมาย จะ
เพาะปลูกท าได้เฉพาะในกรณีเพ่ือการศึกษาวิจัยเท่านั้นและต้องขออนุญาตตามขั้นตอน ซึ่งมีกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบพิจารณาคัดกรองเอกสาร แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาอนุญาต ต่อมาจึงได้มีการ
สนับสนุนการพัฒนาการปลูกกัญชง หรือเฮมพ์ขึ้นในประเทศไทย และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกัญชงหรือเฮมพ์  

กล่าวโดยสรุป ณ ปัจจุบันประเทศไทยยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดจัดอยู่ในประเภท 5 ยังไม่
มีกฎหมายรองรับหรือยกเว้นความผิดในการใช้กัญชาในฐานะยาสมุนไพร หรือเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์ และนอกจากนี้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติยาครั้ง
สุดท้าย (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2530 ยังถือว่าเป็นสมุนไพรที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในต ารับยาแผนโบราณ9 อีกทั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 84/2527 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  
และกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังก าหนดให้กัญชาเป็น 1 ใน 37 รายชื่อ
ยาแผนโบราณที่เป็นยาอันตราย ไม่อนุญาตให้ใช้ในต ารับยาแผนโบราณ อีกด้วยเช่นกัน  

                                                           
8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 12)  ประ 

กาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 
9 กลุ่มงานยาแผนไทยและยาสมุนไพร กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 84/2527, จาก http://www.thaitox.org/media /upload 
/file/NCT2nd /_ Symposium.pdf ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2557 

http://www.thaitox.org/media%20/upload%20/file/NCT2nd%20/_%20Symposium.pdf
http://www.thaitox.org/media%20/upload%20/file/NCT2nd%20/_%20Symposium.pdf
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นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่กล่าวถึงเรื่องกัญชาว่า เป็นพืชที่เป็นได้ทั้งที่
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เช่น กฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมายแห่งรัฐโคโลราโด ซึ่งมีข้อมูลพอสังเขป ดังนี้ 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา10   

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) เป็นประเทศที่ยอมรับว่ากัญชาเป็น
ยารักษาโรค ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  จ ากัดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมาย อีกทั้งมีการออก
กฎหมายอนุญาตให้ซื้อขายกัญชาได้อย่างเสรี เพ่ือความบันเทิงและสันทนาการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 
กฎหมายกัญชาในฐานะเป็นยาได้รับการตราขึ้นใน 35 รัฐ ในห้ารัฐ กฎหมายนั้นยกเลิกหรือหมดอายุ 
แต่รัฐที่เหลืออยู่ยังคงใช้กฎหมายนี้ต่อไป ในจ านวนรัฐที่เหลือ คือ 

- มี 12 รัฐ ก าหนดให้มีกฎหมาย "โครงการวิจัยการรักษา (Therapeutic Research 
Program)" ที่ตั้งใจจะอนุญาต ให้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (แม้จะมีความซับซ้อนโดยข้อห้ามของ
รัฐบาลกลาง) 

- มี 10 รัฐ (และเขตปกครองพิเศษ  District of Columbia) ก าหนดให้มีกฎหมาย
สัญลักษณ์ท่ีรับรู้ศักยภาพทางการรักษาของกัญชา แต่ไมไ่ด้ให้ความคุม้ครองจากการจับกุมใด ๆ   

- มี 7 รัฐ ก าหนดให้มีกฎหมายที่อนุญาตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้กัญชาเพ่ือ
การแพทย์แม้จะขัดกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

2) กฎหมายแห่งรัฐโคโลราโด11 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ประชาชนมลรัฐโคโลราโด ได้ลงประชามติเพ่ือสนับสนุน
แก้ไขกฎหมายแห่งรัฐเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้กัญชาของประชาชน (Colorado Amendment) 
โดยมติเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการใช้กัญชา ในหมวดที่ 
18 มาตรา 16 เพ่ือให้สามารถมีการเพาะปลูก จ าหน่าย และให้ประชาชนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีใช้
กัญชาเพือ่สันทนาการได้ เหมือนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ผู้ว่าการ
รัฐได้ประกาศผลการลงมติดังกล่าว และมีผลบังคับในวันที่ 1 มกราคม 2557 

ส าหรับประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือให้มีมาตรการทางกฎหมายที่จะอนุญาตให้กัญชาเป็นยารักษา
โรคแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาไทยจึงควรได้รับอนุญาตภายใต้การก าหนดหลักเกณฑ์ 
และมาตรการทางกฎหมายที่จะให้ใช้กัญชาเป็นไดท้ั้งยาสมุนไพรและยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ดังนี้ 

                                                           
10 รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, เอกสาร โครงการศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ: 

ศึกษาเฉพาะกรณี สหรัฐอเมริกา, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
11 รัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโด มาตรา 16, จาก http://tornado.state.co.us/gov_dir/ 

leg_dir/olls/constitution.htm#ARTICLE_XVIII_Section_16 ค้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 

http://tornado.state.co.us/gov_dir/%20leg_dir/olls/constitution.htm#ARTICLE_XVIII_Section_16
http://tornado.state.co.us/gov_dir/%20leg_dir/olls/constitution.htm#ARTICLE_XVIII_Section_16
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1)  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ให้มีบทบัญญัติ
รับรองข้อยกเว้นกัญชาที่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ให้เป็นยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายในบางกรณี
ที่น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

2) ให้แก้ไขหรือออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรม
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ก าหนดให้กัญชาใช้ได้ทางการแพทย์ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดเท่านั้น 

3) ออกกฎกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อนุญาตให้
เพาะปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือผลิตเป็นยารักษาโรค หรือ
เพ่ือทดลองตามต ารับยาแผนปัจจุบันและเป็นยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาไทย 

สรุป 

มีบางประเทศ กฎหมายอนุญาตให้ปลูกและซื้อขายกัญชามาสูบเพ่ือการสันทนาการ เพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ คลาดเครียด และกฎหมายอนุญาตให้น ากัญชาไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้ง
ในฐานะยาสมุนไพร และน ามาสกัดหรือสังเคราะห์จากโครงสร้างสารกัญชา (cannabinoid) ให้เป็นยา
รักษาโรค เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศหนึ่งที่มีหลายมลรัฐ อนุญาตให้ใช้กัญชาได้ทั้ง 2 
อย่าง กล่าวคือ อนุญาตให้ปลูกและซื้อขายมาสูบเพ่ือการสันทนาการ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ คลาด
เครียด และอนุญาตให้น ากัญชาไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 
รัฐธรรมนูญของมลรัฐโคโลราโด ก็เพ่ิงอนุญาตให้ประชาชนในมลรัฐโคโลราโด ปลูกและซื้อขายมาสูบ
เพ่ือการสันทนาการ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และคลาดเครียดได้    

ส าหรับประเทศไทยการใช้กัญชาไม่ว่าจะในฐานะใด ยังคงเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่ 
เนื่องจากกัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติยาเสพติให้โทษ พ.ศ.2522 ท าให้การใช้
กัญชาในฐานะสมุนไพรในการทางการแพทย์ไม่สามารถท าได้ ทั้ง  ๆ ที่กัญชามีสรรพคุณในการระงับ
ความเจ็บปวด เพื่อคลายเครียดแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตใจ หรือเพ่ือกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้ป่วย
อ่ืน ๆ รวมถึงการขาดโอกาสในการน ากัญชามาใช้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วย และขาด
โอกาสในการพัฒนากัญชาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยา  

ดังนั้น การแก้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ก็เพ่ือจะให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ ในฐานะยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และ
สาธารณสุข ในอนาคตก็น่าจะศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้ระบบ
การควบคุม มีระบบการขออนุญาตส าหรับผู้ปลูก การวิจัย และระบบก ากับดูแล ซึ่งผู้ ที่ได้ใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนน าไปสู่การยกเว้นหรือยกเลิกกฎระเบียบและข้อกฎหมาย 
เช่นเดียวกับต่างประเทศ และเช่นเดียวกับกัญชง ซึ่งจัดว่าเป็นยาเสพติดประเภทเดียวกัน และขณะนี้



10 
 

 
 

ได้ผ่านขั้นตอนการด าเนินการตามกฎหมายแล้ว ส่งผลให้น าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิ ชย์ และ
อุตสาหกรรมยารักษาโรคในที่สุด โดยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้น า และมีนโยบายสนับสนุนอย่างชัดเจน อีก
ทั้งเป็นการลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ น าไปสู่การลดการขาดดุลการค้า ประหยัดเงินตรา
ประเทศ โดยทั้งนี้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 อยู่ บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาตจะผลิต(เพาะปลูก) จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองมิได้ ยังคงถือว่าเป็นความผิด   

 


