
Medical Cannabis: 
Time for a comeback

ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
• ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการพิจารณาการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
• คณะกรรมการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ 

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาวิจัย)
• คณะทํางานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
• คณะกรรมการอํานวยการการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย 
• คณะกรรมการอํานวยด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์
มาตรการและแนวทางการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กัญชาเสรีทางการแพทย์



ผลสรุปการประชุมกัญชาเสรีเพ่ือการแพทย์

Medical Cannabis: 
Time for a comeback

ความรู้ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน



Risk <<< Benefit

Legal Status

Tradi5onal to Modern Medicine
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2
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Legal Development Principle

Prevention & 
Control

Legalization 
Regulation  & Control        

GAP GHP GMP GLP GCP

Attitude Perception

Revise
Reform
Reinvent

Evidence to support   

History of Use       Scien>fic Research

Punishment
Decriminalization
กลไกองค์กร

Post-marketing Control

Regulatory Convergence

ตาํรับยาไทย

ที1เข้ากัญชา

การวจัิยทางวทิยาศาสตร์

Level of 

คัดสายพนัธ์ การปลูก การสกัด ตั Cงตาํรับ

Registra5on
- User
- Researcher

Abusers

Protect and Provide

ยา เสพตดิ
เสพตดิ ยา

Patientsยา เสพตดิ

ผลิต จาํหน่าย นําผ่าน นําเข้า ส่งออก เสพ ตดิยา

Claim

Marijuana/Hemp

ยา เสพตดิ
ยา เสพตดิ

ยา เสพตดิ

Ethical Committee

Mindset

สารเคมีที)ใช้ผลติ

Product Registra5on or Access

THC

CBD
Part Use 
Control

Stakeholders

แผนไทย

แผนปัจจุบัน

Education

บูรณาการผ่านทุกภาคส่วนด้วยความรู้ความเข้าใจ

self control
Pharmacological Ac>ons 



การต่อสู้ กันด้วยแนวคิดที่ ไม่ตรงกัน 

Behaviors and Beliefs Related to Cannabis 

Before and After Legalization: 

แผนไทย แผนปัจจุบัน

ข้อมูลทางวิชาการ: เปลี่ยนจาก ตื่นกลัว เป็น ตื่นตัว 



ระดับการควบคุมกําหนดผลกระทบทางสุขภาพและสังคม



นโยบายหมอใต้ดิน
บริบท

งานวิจัยท่ีมีข้อมูล และงานวิจัยใหม่ ความพร้อม



กัญชา             ทาง การแพทย์        กับ สังคมไทย
กัญชา กัญชง แผนไทย แผนปัจจุบัน

ระดับของ THC

สายพันธ์ุ

THC oil

พืชเศรษฐกิจ

เส้นใย

เมล็ด

CBD oil

อาหารสัตว์

ท่ีมาและ ประเภทของผลิตภัณฑ์

ห่วงโซ่อุปทาน

ข้อบ่งใช้ (ข้ึนทะเบียน, SAS)

วิธีใช้ (ใช้ยาไม่ถูก)

ขนาดท่ีใช้ (เฉพาะบุคคล)

การใช้กัญชาร่วมกับยาอ่ืน

อาจทําให้ติดยา

ใช้ในทางท่ีผิด มีผู้เสพหน้าใหม่เข้าถึง

มาตรฐานการรักษาโรคช้า

ความพร้อมและความเข้าใจของสังคม

ความปลอดภัยต่อสาธารณะ

ความรู้ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้รักษาตัวเอง 

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 

Evidence-Informed
Totality of Evidence 



กัญชา

กัญชง
สายพันธุ์

สด 

ความร้อน 

เก็บท้ิงไว้

ปลูก
โรงเรือน 
ระบบปิด 
กลางแจ้ง

การสกัด
เอทานอล 
แนฟทา 
เฮกเซน

สารสําคัญ 

Cannabis

THC

THCA

CBN

CBD

CBD

THC

Terpenoids

เสพติด

ชนิดของผลิตภัณฑ์
Full Spectrum (THC, CBD, etc)

Broad Spectrum (CBD, THC)
CBD Isolate
Terpsolate
Synthetic 
แผนไทย (กัญชา+สมุนไพร)

ปริมาณสารสําคัญ 
สารปนเปื้อน 
โลหะหนัก 
ยาฆ่าแมลง 
ยาฆ่าเชื้อรา 
ตัวทําละลายท่ีเหลือ

การควบคุมคุณภาพ

Terpenoidsพืชเศรษฐกิจ 
พืชยา

พืชเศรษฐกิจ 
พืชยา

รักษา หรือ บรรเทาอาการโรค
หรือภาวะที่เกิดจาก ……. 
ภาวะพร่องสารกัญชาในร่างกาย 
ภาวะไม่สมดุลของระบบกัญชาในร่างกาย

ยาเสริม  
ยาเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ยาบํารุง ? 
 
หายไม่หาย ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนมีการ
ปรับตัวของระบบสารกัญชาในร่างกาย

ปรับขนาดยาในแต่ละบุคคล  
(ใช้แต่น้อย ไม่เน้นเมา เฉพาะบุคคล) 

ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์

ยาตกีัน (ใช้ยาหลายตัวร่วมกนั)
อาจทําให้ติดยา เม่ือใช้ในทางท่ีผิด  
มีผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
เข้าถึงมาตรฐานการรักษาโรคช้า 
เมากัญชา ขับรถ อุบัติเหตุ 

ความเสี่ยง 

ประโยชน์ 

เสพติด

กัญชา ทาง การแพทย์ 
กับ สังคมไทย

แ

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 

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



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  Herbals
ลุงตู้®

อ.เดชา®

ดร. แก้มหอม®

Cannabis®



ผลิตภัณฑ์กัญชา ทาง การแพทย์ กับ สังคมไทย

ความรู้ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน

น้ํามันกัญชา

ผลิตภัณฑ์ยากัญชา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เข้าสารกัญชา

ตํารับ SAS



ปัจจยัสังคม

กาํหนดสุขภาพ

ความเป็นธรรม

ทางสงัคม

ความเสมอภาค

ทางสขุภาพ

Based on the Canadian Public Health Association Working Paper, Public Health: A Conceptual Framework, (November 2016).

Regulatory Models for Medicinal Cannabis

ลดความเสี1ยงของกัญชาการเข้าถงึทางการแพทย์

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภยัต่อสาธารณะ

การปลดล็อคกัญชา

ใช้ทางการแพทย์

Promote the Health for patients while 
Reducing Harms to people 

• Consistent with act
• Evidence-informed
• Risk-based
• Balanced Protect- Promote and Provide

Protection Compassion Fairness 

Collaboration 

Commitment 

Flexibility 

เศรษฐกิจ



Medicinal Cannabis Regulated: 29 countries
Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, Columbia, Croatia, Czech Republic,
Finland, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Jamaica, Macedonia, Mexico,
Netherlands, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Romania,
Spain, Switzerland, United Kingdom, United States, Uruguay

Medicinal Cannabis Policies and 
Practices Around the world

Legal Basis 
Unlock level

Control Strategies
Supply Chain Activities

Regulatory
level of accessibility

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 



03

04

01

02

Scien5fic research 
purpose only

05

Import for Medical purpose
Brazil, Croatia, Finland, Germany, Italy, Macedonia, 
Mexico, New Zealand, Peru, Philippines and Poland

Industrial Cul5va5on & Produc5on 
for Medical purpose

Argen>na, Australia, Romania, France, Greece, Israel, Italy, 
Netherlands, Puerto Rico, Switzerland, some US. 

and UK. (Import is not permiUed)

Self-remedy Licenses
Canada, Chile, Columbia, Czech Republic, 
Jamaica, Macedonia and some US states 

Recreational use
Uruguay
some US states 

Unlock Level in Purpose Aspect: 
Phasing Implementation 

Phase 1
THAI 3.5

Phase 2 
THAI 4.0

Phase 3
THAI 4.5



ลดความเสี1ยงของกัญชาการเข้าถงึทางการแพทย์

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภยัต่อสาธารณะ

การปลดล็อคกัญชา

ใช้ทางการแพทย์

เศรษฐกิจ

Current Situation in Thai Cannabis Model 3.5

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 

Legal Basis 
Unlock level 

Regulatory
level of accessibility

Control Strategies
Supply Chain Activities

ระบบควบคุม = 

กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ป่วย:หมอ 



การใช้ทางการแพทย์

สสผIndications 
THC:CBD

คัดสายพันธ์ุ 
การปลูก  Post-marketing

การสกัด 
ตั 3งตาํรับ

การวิจัยสูตรตํารับ  
การวิจัยทางคลินิก 

การขึ 3นทะเบียน 
สายพันธ์ุไทย โรงปลูก โรงงาน การใช้ทางการแพทย์

วัตถุดิบ วัตถุดิบ 

สารสกัด 

สายการผลิต แนวทางการรักษา 

Business Process ManagementSeed to Sale 

Authorized
HEMP, Medical cannabis

Unauthorized
Cannabis sources 

Proposal

องค์กรกลางกํากับ ดูแล 
การใช้กัญชาในทางการแพทย์ และวิจัย

Thai Medical Cannabis Agency (TMCA) 

องค์กรกลางกํากับดูแลการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ และวิจัย

สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ศูนย์เทศบาล ศูนย์
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ 

การรักษา
ป้องกันโรค

Provide

คกก. ยาเสพติด

หน้าที:่ วางแผน กําหนดนโยบาย เช่ือมโยงความร่วมมือ กํากับ 
ดูแล ตรวจสอบ อบรม ติดตาม ประเมินผล รายงาน ปรับแผน

Collaborative Model

Protect

Promote

Promote

Phase 2 
THAI 4.0



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 )

กัญชา กัญชง 
ระดับของ THC

สายพันธ์ุ
THC oil

พืชเศรษฐกิจ

เส้นใย
เมล็ด

CBD oil

อาหารสัตว์

การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพ่ือใช้รักษาตัวเอง - เพ่ือการเข้าถึงยาแบบสิทธิ์ในการรักษาตัวเองแบบวิถีชาวบ้าน 

การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาสําเร็จรูป - เพ่ือการเข้าถึงยามาตรฐานของผู้ป่วย, วิจัย, 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?

สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ศูนย์เทศบาล ศูนย์
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ 

ลงทะเบียนบ้าน
ที่มีผู้ป่วย

THC: CBD ratio

Cannabis  Herbals

Self-Remedy

สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ศูนย์เทศบาล ศูนย์
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ 

มาตรการและแนวทางการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ 

!

"

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

ปรุงตํารับยาเฉพาะราย

ปรุงตํารับยา ตามตํารา

พรบ. พืชยากัญชา และกระท่อม

Thai Medical Cannabis Agency (TMCA) 

องค์กรกลางกํากับดูแลการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ และวิจัย

หน้าที:่ วางแผน กําหนดนโยบาย เช่ือมโยงความร่วมมือ กํากับ 
ดูแล ตรวจสอบ อบรม ติดตาม ประเมินผล รายงาน ปรับแผน

Thai Medical Cannabis Agency (TMCA) 

องค์กรกลางกํากับดูแลการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ และวิจัย

หน้าที:่ วางแผน กําหนดนโยบาย เช่ือมโยงความร่วมมือ กํากับ 
ดูแล ตรวจสอบ อบรม ติดตาม ประเมินผล รายงาน ปรับแผน

Phase 2 
THAI 4.0



2. กระบวนการแปรรูป (ผลิตภัณฑ์) 

• บุคลากรในระบบสุขภาพ,
การแพทย์แผนปัจจุบัน & 
การแพทย์ทางเลือก

• การลงทะเบียนผู้ป่วย

1. การเพาะปลูก (วัตถุดิบกัญชง & กัญชา) อุตสาหกรรม/
การผลิต

3. การอนุญาตประเภทอื่น: 
• ใบอนุญาตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
• ใบอนุญาตสําหรับการศึกษาวิจัย

ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชา
ระดับมาตรฐาน

ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชา
ระดับเล็ก

ใบอนุญาตเพาะพันธุ์
เมล็ดและต้นกล้า          

ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชง
ระดับอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ์
ระดับมาตรฐาน

ใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ์
ระดับเล็ก

• การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา 
ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

• เช่น ผลิตภัณฑ์น้ํามันกัญชา, น้ํามัน CBD
• มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปตาม

ข้อกําหนด
• ผ่านกระบวนการบรรจุ ข้อกําหนดฉลาก

ผลิตภัณฑ์ สําหรับการจัดจําหน่าย

การเพาะปลูกกัญชาในระดับใหญ่
• สามารถปลูกกัญชาได้ทุกสายพันธ์ุ
• ผลผลิตที่ได้ เช่น เมล็ดพันธ์ุกัญชา, 

ต้นกัญชา, ส่วนต่าง ๆ จากพืชกัญชา
ทั้งในรูปแบบสดและแห้ง

การเพาะปลูกกัญชาในระดับ
ครัวเรือน
• กิจกรรมการเพาะปลูกกัญชา

เหมือนกับระดับมาตรฐาน 
แตท่ําในขนาดท่ีเล็กกว่า

การเพาะพันธุ์เมล็ดและ
เพาะชําต้นกล้ากัญชา
• สามารถเพาะพันธ์ุกัญชาได้

ทุกสายพันธ์ุ
• ผลผลิตที่ได้ เช่น เมล็ดพันธ์ุ

กัญชา, ต้นอ่อนกัญชา,
กล้ากัญชาเพาะชํา

การเพาะปลูกกัญชงในระดับ
อุตสาหกรรม
• เพาะปลูกกัญชงเฉพาะสายพันธ์ุที่

ได้รับอนุญาต
(ปริมาณ THC <0.3%)

• สามารถจําหน่ายทั้งต้นได้
• ผลผลิตอื่น ๆ เช่น เมล็ดพันธ์ุกัญชง

, วัตถุดิบกัญชง, ไฟเบอร์, CBD oil

ไม่ใช่เพื)อประโยชน์ในทางการแพทย์
• ใบอนญุาตเพาะปลกู หรือ ผลติและแปรรูปผลติภณัฑ์ประเภทอื)น ๆ

• นกัวิจยัต้องได้รับการอนญุาตการศกึษาวิจยั
หมายเหตุ ผลติภณัฑจ์ากสว่นของพชืกญัชา เชน่ เมลด็ทีAไมส่ามารถ

นําไปเพาะปลกูต่อได้ หรอืไฟเบอร์ สามารถจาํหน่ายไดโ้ดยตรง

เพื)อประโยชน์ทางการแพทย์
• การอนญุาตผลติและแปรรูปประเภทอื)น ๆ

• ผู้ ถือใบอนญุาตทะเบียนตํารับยา (อนมุติัโดย อย.)

• นกัวิจยัต้องได้รับการอนญุาตการศกึษาวิจยั

• โรงพยาบาล หนว่ยงานและประชาชนผู้ ซื Yอ

• กิจกรรมการผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกัญชาเหมือนกับระดับ
มาตรฐาน แต่ทําใน ขนาดท่ีเล็กกว่า

• เช่น SAS, ตํารับแพทย์แผนไทย,
ผลิตภัณฑ์สําหรับงานวิจัย

การลงทะเบียน SAS การแพทย์แผนไทย

• เมลด็พนัธุ์กญัชง

• ผลติภณัฑ์อาหาร/เครื)องดื)ม

• เครื)องสาํอาง

จาํหน่าย

การอนุญาตการนําเข้า และการส่งออก

Anunchai Assawamakin

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

จาํหน่าย จาํหน่าย จาํหน่าย

หมายเหตุ กาํหนดปรมิาณกญัชาทีA
สามารถเพาะปลกูได้ กรณเีพาะปลกู

กญัชาทีAมปีรมิาณ THC >0.3%

ภายในประเทศ
การส่งออกจาํหน่าย

ไม่ใช้ทางการแพทย์



Anunchai Assawamakin

1. การเพาะปลูก (วัตถุดิบกัญชง & กัญชา)
ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชา 

ระดับมาตรฐาน
ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชา 

ระดับเล็ก 
ใบอนุญาตเพาะพันธุ์
เมล็ดและต้นกล้า          

ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชง 
ระดับอุตสาหกรรม

การเพาะปลูกกัญชาในระดับใหญ่
• สามารถปลูกกัญชาได้ทุกสายพันธ์ุ
• ผลผลิตที่ได ้เช่น เมล็ดพันธ์ุกัญชา, 

ต้นกัญชา, ส่วนต่าง ๆ จากพืชกัญชา
ทั้งในรูปแบบสดและแห้ง

การเพาะปลูกกัญชาในระดับ
ครัวเรือน 
• กิจกรรมการเพาะปลูกกัญชา

เหมือนกับระดับมาตรฐาน  
แตท่ําในขนาดท่ีเล็กกว่า 

การเพาะพันธุ์เมล็ดและ 
เพาะชําต้นกล้ากัญชา
• สามารถเพาะพันธ์ุกัญชาได้

ทุกสายพันธ์ุ 
• ผลผลิตที่ได้ เช่น เมล็ดพันธ์ุ

กัญชา, ต้นอ่อนกัญชา, 
กล้ากัญชาเพาะชํา

การเพาะปลูกกัญชงในระดับ
อุตสาหกรรม
• เพาะปลูกกัญชงเฉพาะสายพันธ์ุที่

ได้รับอนุญาต
(ปริมาณ THC <0.3%)

• สามารถจําหน่ายทั้งต้นได้ 
• ผลผลิตอื่น ๆ เช่น เมล็ดพันธ์ุกัญชง

, วัตถุดิบกัญชง, ไฟเบอร์, CBD oil

ไม่ใช่เพื)อประโยชน์ในทางการแพทย์
• ใบอนญุาตเพาะปลกู หรือ ผลติและแปรรูปผลติภณัฑ์ประเภทอื=น ๆ
• นกัวิจยัต้องได้รับการอนญุาตการศกึษาวิจยั

หมายเหตุ ผลติภณัฑจ์ากสว่นของพชืกญัชา เชน่ เมลด็ทีAไมส่ามารถ
นําไปเพาะปลกูต่อได ้หรอืไฟเบอร ์สามารถจาํหน่ายไดโ้ดยตรง

จาํหน่าย

การอนุญาตการนําเข้า และการส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

ภายในประเทศ
การนําเข้า
การส่งออก

จาํหน่าย จาํหน่าย จาํหน่าย

หมายเหตุ กาํหนดปรมิาณกญัชาทีA
สามารถเพาะปลกูได ้กรณเีพาะปลกู
กญัชาทีAมปีรมิาณ THC >0.3% 



2. กระบวนการแปรรูป (ผลิตภัณฑ์) 

• บุคลากรในระบบสุขภาพ,
การแพทย์แผนปัจจุบัน & การแพทย์ทางเลือก 

• การลงทะเบียนผู้ป่วย

อุตสาหกรรม/ 
การผลิต

ใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ ์
ระดับมาตรฐาน

ใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ ์
ระดับเล็ก 

• การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา 
ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

• เช่น ผลิตภัณฑ์น้ํามันกัญชา, น้ํามัน CBD
• มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปตาม

ข้อกําหนด 
• ผ่านกระบวนการบรรจุ ข้อกําหนดฉลาก

ผลิตภัณฑ์ สําหรับการจัดจําหน่าย

เพื$อประโยชน์ทางการแพทย์
• การอนญุาตผลติและแปรรูปประเภทอื4น ๆ
• ผู้ ถือใบอนญุาตทะเบียนตํารับยา (อนมุติัโดย อย.)
• นกัวิจยัต้องได้รับการอนญุาตการศกึษาวิจยั
• โรงพยาบาล หนว่ยงานและประชาชนผู้ ซื Qอ

• กิจกรรมการผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกัญชาเหมือนกับระดับ
มาตรฐาน แต่ทําใน ขนาดท่ีเล็กกว่า 

• เช่น SAS, ตํารับแพทย์แผนไทย, 
ผลิตภัณฑ์สําหรับงานวิจัย

การลงทะเบียน SAS การแพทย์แผนไทย

• เมลด็พนัธุ์กญัชง 
• ผลติภณัฑ์อาหาร/เครื4องดื4ม 
• เครื4องสาํอาง 

Anunchai Assawamakin

ภายในประเทศ
การส่งออกจาํหน่าย

ไม่ใช้ทางการแพทย์

3. การอนุญาตประเภทอ่ืน: 
• ใบอนุญาตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
• ใบอนุญาตสําหรับการศึกษาวิจัย



• มาตรการที่ 1. พิจารณาการนํากัญชาท่ีเป็น ของกลาง มาใชป้ระโยชน์ ทันที 
• เม่ือผลการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน
• ตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สารออกฤทธิ์ สารปนเปื้อน

• มาตรการที่ 2. ปลด กัญชง เป็น พืชเศรษฐกิจเสรี ท้ังท่ีเป็นยา และ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่น ๆ
• ประชาชนจะต้องสามารถเพาะปลูก ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชงท่ัวประเทศ
• การขออนุญาตและการอนุญาตเพาะปลูก ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชงใน
ระดับอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรการและแนวทางการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ 



มาตรา ๙ แก้ไข มาตรา ๒๖/๖ 



• มาตรการท่ี 3. การจัดตั้ง องค์กรกลางในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชา ทางการแพทย์ 
(Thai Medical Cannabis Agency; TMCA) เพ่ือการวาง นโยบายการใช้กัญชาของประเทศ 
(หลายกระทรวง) การบรรจุยาเข้ากัญชาเข้าในบัญชียาหลัก รวมถึงกองทุนต่าง ๆ และ การ
วิจัยของประเทศ
• วางแผน กําหนดนโยบาย เชื่อมโยงความร่วมมือ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ อบรม ติดตาม ประเมินผล 
รายงาน ปรับแผน

• โครงการสร้างความรับรู้เก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์

• มาตรการท่ี 4. ปรับ การเข้าถึงกัญชาสู่ระดับชุมชน อย่างปลอดภัยและย่ังยืน 
• การลงทะเบียนผู้ป่วยท่ีมีความประสงค์จะใชกั้ญชาเพ่ือรักษาตนเอง ระดับพ้ืนท่ี (ปลูกบ้านละ 6 ต้น)
• การ ขออนุญาตและการอนุญาต เพาะปลูก ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา ระดับพ้ืนท่ี
• การกําหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์กัญชาในระหว่างการเพาะปลูก 
ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา ระดับพ้ืนท่ี

• การส่งเสริมการแพทย์ปฐมภูมิ และบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดหา น้ํามันกัญชา อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้คนไข้เข้าถึง

มาตรการและแนวทางการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ 



• มาตรการท่ี 5. พัฒนาระบบการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
กัญชาสําเร็จรูป ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง สมุนไพรอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน ตํารับยาแผนไทย
• ใบอนุญาต เพาะปลูก วัตถุดิบกัญชาระดับมาตรฐาน
• ใบอนุญาต เพาะปลูก วัตถุดิบกัญชาระดับเล็ก 
• ใบอนุญาต เพาะพันธุ์เมล็ด และ ต้นกล้าพืชกัญชา 
• ใบอนุญาต ผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์กัญชาระดับมาตรฐาน 
• ใบอนุญาต ผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์กัญชาระดับเล็ก 
• ใบอนุญาตการครอบครองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาเพ่ือ การตรวจวิเคราะห์ 
• ใบอนุญาตการครอบครองกัญชาสําหรับ การศึกษาวิจัย

• มาตรการท่ี 6. แก้กฎหมาย พรบ. พืชยากัญชา และกระท่อม
• ใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ โดยอาศัยอํานาจของ รมว สธ.

• มาตรการท่ี 7. พัฒนาระบบการจัดการเชิงนโยบาย และการประเมินผลกระทบ

มาตรการและแนวทางการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ 



ลดความเส่ียงของกัญชา การเข้าถึงทางการแพทย์

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัยต่อสาธารณะ

กัญชาทางการแพทย์
เศรษฐกิจ

ความปลอดภยัเกี/ยวกับการขับขี/พาหนะกาํหนดกจิกรรมที/ผิดกฎหมาย การครอบครองกัญชา
• มีการกำหนดโทษและบังคับใช6กฎหมายในการ

กระทำผิดในแต<ละรูปแบบให6ชัดเจน โดยคำนึงถึง
ความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น 

• ใชAการปรับทางปกครองที่เกิดขึ้นจากการละเมิด
ความผิดเก่ียวขAองกับการผลิต การกระจาย และ
การขาย 

• พิจารณาการระวางโทษและความผิดของกัญชา
เปJนการเฉพาะไมMเอาไปรวมกับยาเสพติดชนิดอ่ืน

• มีการจำกัดการครอบครองตMอ
บุคคลเพื่อเปJนการใชAทางการแพทยO 

• มีใบอนุญาตการใชAทางการแพทยO 

• มีคำเตือนข6อควรระวังเก่ียวกับการใช6
กัญชาในการขับขี่ยานพาหนะ และการ
ทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล  

• มีมาตรการควบคุมไมMใหAขับขี่
ยานพาหนะเพื่อปQองกันและลดอุบัติเหตุ 

• ความเสี(ยงจากการใช้กัญชาในเดก็และ
เยาวชน  

• ความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องกับปริมาณการใช้
กัญชามากเกนิไป  

• ความเสี(ยงของกลุ่มประชากรเสี(ยง  
• ความเสี(ยงจากการใช้ผลิตภณัฑ์ผิดกฎหมาย

• กำหนดอายุของผู.ใช.ผลิตภัณฑ8กัญชาท่ี 20 ปAบริบูรณ8 ยกเว.นทางการแพทย8 

• การจำกัดการโฆษณา การสMงเสริม และการขาย เน.นเรื่องบรรจุภัณฑ8 หีบ

หMอ และฉลาก มีคำเตือนเก่ียวกับการใช.ในทางท่ีผิด  

• ไมMมีการโฆษณาอวดอ.างสรรพคุณหรือชักจูงใจให.ผู.อ่ืนเสพกัญชา 

• จำกัดความแรงของ THC และมีสัญลักษณ8ท่ีชัดเจนวMาเปWนผลิตภัณฑ8ท่ีมี

สMวนผสมของกัญชา 

• ระบุปริมาณของ THC และ CBD

• ส"งเสริมความรอบรู.ทางสุขภาพของการใช.กัญชาโดยใช.หลัก evidence-

informed และ ส"งเสริมการปMองกันและรักษาโรคด.วยกัญชา

• มีการศึกษาถึงผลกระทบของการใช.กัญชา ตMอความปลอดภัยในสถานท่ี

ทำงาน และ อาชีวอนามัย

การประเมนิความเสี(ยง 
• มีองค&กรกลางจัดการดูแลระบบการเข4าถึง

ผลิตภัณฑ&กัญชาเป@นการเฉพาะ 
• มีระบบการกำกับ ดูแล ในการประเมินและ

การติดตามการใช4ผลิตภัณฑ&กัญชาในทาง
การแพทย&ให4มีความเหมาะสมตามหลักฐาน
ทางการแพทย&ที่มีทั้งแผนไทย และแผน
ปPจจุบัน รวมถึงการใช+รักษาตัวเองท่ีบ+าน 

• สำรวจปริมาณผู4ปRวยที่ต4องการใช4กัญชา 
• สSงเสริมการวิจัยพร4อมทั้งจัดทำแนวทางการ

วิจัยในทุกระดับไมSวSาจะเป@นแบบการวิจัยจาก
การปฏิบัติที่เห็นตรงหน4า true actual 
research หรือ การวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ& 
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ&  

• สนับสนุนให4มีการวิจัยระบบการอนุญาต การวิจัย
พัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ&สุขภาพจาก
กัญชา

• สนับสนุนการพัฒนาส่ือความรู4 แนวทางปฏิบัติ
ทางการแพทย& และเผยแพรSองค&ความรู4 ข4อมูลที่
เหมาะสม ถูกต4องในการใช4กัญชาทางการแพทย&ตSอ
ประชาคมแพทย&และประชาชน 

• แพทย&ต4องแจ4งข4อมูลเกี่ยวกับภาวะและโรคที่ผู4ปRวย
เป@นรวมทั้งการรักษาที่พึงมีให4 โอกาสหายโอกาส
รอด รวมทั้งผลข4างเคียงผลแทรกซ4อนตSาง ๆ โดย
เน4นย้ำถึงสิทธิของผู4ปRวยในการรับรู4รับทราบซึ่งนำ
มาถึงการตัดสินใจด4วยตนเองโดยหลักฐานที่ดีที่สุด 
(Self - judgment and decision) 

• มีระบบสนับสนุนการท่ีผู+ป=วยและครอบครัว

สามารถใช+พืชกัญชาในบ+าน ระหวFางกันใน

กลุFม (self-remedies) โดยมีความรู4ที่สะสม
จากทางทฤษฎีและประสบการณ&จริงจนได4
ข4อแนะนำในวิธีการใช4ในอาการและโรคตSาง ๆ 

• มีระบบการเข4าถึงผลิตภัณฑ&สุขภาพจากกัญชา
ในระหวSางวิจัย และผลิตภัณฑ&ที่ยังไมSได4
ทะเบียนหรือการรับรองตำรับ  

• มีการประเมินระบบกำกับ ดูแล การใช+

ผลิตภัณฑXกัญชาในทางการแพทยXอยูFเสมอ 

เพื่อนำมาปรับกลไกและระดับการกำกับดูแล
ให4เหมาะสมกับสถานการณ&ที่ให4ทันทSวงที
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การผลิต การกระจาย การจาํหน่าย การปลูกกัญชาในชุมชนและในครัวเรือน 
• มีระบบการขออนุญาตการผลิต การแปรรูป การ

พัฒนาผลิตภัณฑ;กัญชาเพื่อใชAทางการแพทย; ใหA
มีมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยมีการแบ+งประเภท 
ค+าธรรมเนียม เปHนประเภทสJวนราชการ เอกชน 
ผูAผลิตรายยJอย และชาวบAาน 

• มีระบบการควบคุมที่เปHนไปตามระดับความเส่ียง
ตJอการเล็ดรอดไปใชA และการติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานที่ดีพอตJอประเภทของผูAรับอนุญาต 

• มีระบบการขออนุญาตในการจำหนJาย
ผลิตภัณฑ;กัญชาทางการแพทย; 

• มีการรายงานปริมาณการจำหนJายตาม
ปริมาณสูงสุดของการครอบครองสJวนบุคคล 

• การผลิตผลิตภัณฑ=กัญชาเพื่อใชEรักษา
ตัวเอง ไมJสามารถจำหนJาย จJายแจกไดA  

• มีการจำกัดจำนวนตAนกัญชาและขอ 
อนุญาตตJอเจAาหนAาที่ทAองถิ่น เพื่อการ
ประเมินความเส่ียงในการผลิต จำหนJาย
ผลิตภัณฑ;กัญชาทางการแพทย;ในทางที่ผิด  

• มีระบบคุAมครองที่ดีปRองกันการขโมยและ
การเสพในเยาวชน 



Regulatory Models for Medicinal Cannabis
Comprehensive Framework
ลดความเสี1ยงของกัญชา

• ความเสี1ยงจากการใช้กัญชาในเดก็และ

เยาวชน 

• ความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกับปริมาณการใช้

กัญชามากเกนิไป 
• ความเสี1ยงของกลุ่มประชากรเสี1ยง 

• ความเสี1ยงจากการใช้ผลิตภณัฑ์ผิดกฎหมาย

• กำหนดอายุของผู.ใช.ผลิตภัณฑ8กัญชาท่ี 20 ปAบริบูรณ8 ยกเว.นทางการแพทย8 

• การจำกัดการโฆษณา การสMงเสริม และการขาย เน.นเรื่องบรรจุภัณฑ8 หีบ

หMอ และฉลาก มีคำเตือนเก่ียวกับการใช.ในทางท่ีผิด 

• ไมMมีการโฆษณาอวดอ.างสรรพคุณหรือชักจูงใจให.ผู.อ่ืนเสพกัญชา

• จำกัดความแรงของ THC และมีสัญลักษณ8ท่ีชัดเจนวMาเปWนผลิตภัณฑ8ท่ีมี

สMวนผสมของกัญชา

• ระบุปริมาณของ THC และ CBD

• ส)งเสริมความรอบรู5ทางสุขภาพของการใช5กัญชาโดยใช5หลัก evidence-

informed และ ส)งเสริมการปRองกันและรักษาโรคด5วยกัญชา

• มีการศึกษาถึงผลกระทบของการใช.กัญชา ตMอความปลอดภัยในสถานท่ี

ทำงาน และ อาชีวอนามัย

การประเมนิความเสี1ยง 
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ความปลอดภยัต่อสาธารณะ
ความปลอดภยัเกี1ยวกับการขับขี1พาหนะ

Comprehensive Framework

กาํหนดกจิกรรมที1ผิดกฎหมาย การครอบครองกัญชา

• มีการกำหนดโทษและบังคับใช5กฎหมายในการ
กระทำผิดในแต)ละรูปแบบให5ชัดเจน โดยคำนึงถึง

ความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

• ใช.การปรับทางปกครองที่เกิดขึ้นจากการละเมิด

ความผิดเก่ียวข.องกับการผลิต การกระจาย และ

การขาย
• พิจารณาการระวางโทษและความผิดของกัญชา

เปWนการเฉพาะไมMเอาไปรวมกับยาเสพติดชนิดอ่ืน

• มีการจำกัดการครอบครองตMอ
บุคคลเพื่อเปWนการใช.ทางการแพทย8

• มีใบอนุญาตการใช.ทางการแพทย8

• มีคำเตือนข5อควรระวังเก่ียวกับการใช5
กัญชาในการขับขี่ยานพาหนะ และการ

ทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล 

• มีมาตรการควบคุมไมMให.ขับขี่

ยานพาหนะเพื่อป̂องกันและลดอุบัติเหตุ
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การผลิต

Comprehensive Framework

การกระจาย การจาํหน่าย การปลูกกัญชาในชุมชนและในครัวเรือน 

• มีระบบการขออนุญาตการผลิต การแปรรูป การ
พัฒนาผลิตภัณฑ8กัญชาเพื่อใช.ทางการแพทย8 ให.

มีมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยมีการแบ)งประเภท

ตามระดับการผลิต เปWนประเภทสMวนราชการ 

เอกชน ผู.ผลิตรายยMอย และชาวบ.าน

• มีระบบการควบคุมที่เปWนไปตามระดับความเส่ียง
ตMอการเล็ดรอดไปใช. และการติดตาม ตรวจสอบ 

รายงานที่ดีพอตMอประเภทของผู.รับอนุญาต

• การผลิตผลิตภัณฑ_กัญชาเพื่อใช5รักษาตัวเอง

• มีระบบการขออนุญาตในการจำหนMาย
ผลิตภัณฑ8กัญชาทางการแพทย8

• มีการรายงานปริมาณการจำหนMายตาม

ปริมาณสูงสุดของการครอบครองสMวนบุคคล

• การผลิตผลิตภัณฑ_กัญชาเพื่อใช5รักษา

ตัวเอง ไมMสามารถจำหนMาย จMายแจกได. 

• มีการจำกัดจำนวนต.นกัญชา (6 ต.น) และ
ขอ อนุญาตตMอเจ.าหน.าที่ท.องถิ่น เพื่อการ

ประเมินความเส่ียงในการผลิต จำหนMาย

ผลิตภัณฑ8กัญชาทางการแพทย8ในทางที่ผิด 

• มีระบบคุ.มครองที่ดีป̂องกันการขโมยและ

การเสพในเยาวชน
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การเข้าถงึทางการแพทย์

• การเข้าถงึ 

• ความพร้อมในการจ่ายComprehensive Framework

• มีองค_กรกลาง จัดการดูแลระบบการเข.าถึง

ผลิตภัณฑ8กัญชาเปWนการเฉพาะ
• มีระบบการกำกับ ดูแล ในการประเมินและ

การติดตามการใช.ผลิตภัณฑ8กัญชาในทาง

การแพทย8ให.มีความเหมาะสมตามหลักฐาน
ทางการแพทย8ที่มีทั้งแผนไทย และแผน

ปeจจุบัน รวมถึงการใช5รักษาตัวเองท่ีบ5าน
• สำรวจปริมาณผู.ปfวยที่ต.องการใช.กัญชา
• สMงเสริมการวิจัยพร.อมทั้งจัดทำแนวทางการ

วิจัยในทุกระดับไมMวMาจะเปWนแบบการวิจัยจาก
การปฏิบัติที่เห็นตรงหน.า true actual 

research หรือ การวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ8 
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ8 

• ผลติภณัฑ์กัญชาทางการแพทย์ 

• ความปลอดภยัสาธารณะ

• หลักฐานสนับสนุนและการวจิยั

• สนับสนุนให.มีการวิจัยระบบการอนุญาต การวิจัย

พัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ8สุขภาพจาก
กัญชา

• สนับสนุนการพัฒนาส่ือความรู. แนวทางปฏิบัติ

ทางการแพทย8 และเผยแพรMองค8ความรู. ข.อมูลที่
เหมาะสม ถูกต.องในการใช.กัญชาทางการแพทย8ตMอ

ประชาคมแพทย8และประชาชน
• แพทย8ต.องแจ.งข.อมูลเกี่ยวกับภาวะและโรคที่ผู.ปfวย

เปWนรวมทั้งการรักษาที่พึงมีให. โอกาสหายโอกาส

รอด รวมทั้งผลข.างเคียงผลแทรกซ.อนตMาง ๆ โดย
เน.นย้ำถึงสิทธิของผู.ปfวยในการรับรู.รับทราบซึ่งนำ

มาถึงการตัดสินใจด.วยตนเองโดยหลักฐานที่ดีที่สุด 
(Self - judgment and decision)

• มีระบบสนับสนุนการท่ีผู5ปbวยและครอบครัว

สามารถใช5พืชกัญชาในบ5าน ระหว)างกันใน
กลุ)ม (self-remedies) โดยมีความรู.ที่สะสม
จากทางทฤษฎีและประสบการณ8จริงจนได.

ข.อแนะนำในวิธีการใช.ในอาการและโรคตMาง ๆ
• มีระบบการเข.าถึงผลิตภัณฑ8สุขภาพจากกัญชา

ในระหวMางวิจัย และผลิตภัณฑ8ที่ยังไมMได.
ทะเบียนหรือการรับรองตำรับ 

• มีการประเมินระบบกำกับ ดูแล การใช5

ผลิตภัณฑ_กัญชาในทางการแพทย_อยู)เสมอ 
เพื่อนำมาปรับกลไกและระดับการกำกับดูแล

ให.เหมาะสมกับสถานการณ8ที่ให.ทันทMวงที
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ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
• ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะกรรมการพิจารณาการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
• คณะกรรมการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ 

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาวิจัย)
• คณะทํางานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
• คณะกรรมการอํานวยการการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย 
• คณะกรรมการอํานวยด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์
มาตรการและแนวทางการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กัญชาเสรีทางการแพทย์


