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สารจากรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข

 ประเทศิไทยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์
ในการรักษาโรคและการศึิกษาวิจัย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศิ. ๒๕๖๒ 
และประกาศิกระทรวงสาธารณ์สุข เร่ือง ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศิ. ๒๕๖๓  
ซึ่ึ่งนอกจากประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้ว ยังสามารถต่อยอดทางเศิรษฐกิจได้ ภายใต้กรอบ 
และเง่ือนไขท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
 กระทรวงสาธารณ์สุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีพันธกิจ 
ในการพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขับเคล่ือน 
นโยบายการน�าพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย  
เพ่ือการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ การศิึกษาวิจัย รวมถึงการสร้างมูลค่าทางเศิรษฐกิจ 
คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชา” น้ี จัดท�าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลความรู้เก่ียวกับกัญชา ท้ังใน 
ประเด็นกฎหมาย ประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชา การบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
แผนไทย และกัญชากับการปรุงอาหาร
 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการเข้าถึงองค์ความรู ้
ด้านวิชาการเก่ียวกับกัญชา ข้อมูลการบริการด้านสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัย  
เพ่ือสามารถน�าไปใช้ตัดสินใจส�าหรับการดูแลจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
ตลอดจนยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ต่อไป 

    (นายอนุทิน ชุาญว่รกูล)
    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ์สุข
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ““กัญชากัญชา””

1
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   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัญชา

 กัญชา เป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศิ์ CANNABACEAE มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่

 1. สูายพัินธ์ุิซาตวิา (Cannabis Sativa) พบในแถบเส้นศูินย์สตูร เช่น โคลมัเบยี 

เม็กซึ่ิโก ตอนกลางของทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศิไทย

 2. สูายพิันธิุ์อินดิกา (Cannabis Indica) พบในอินเดียและตะวันออกกลาง

 3. สูายพิันธิุ์รูเดอราลิสู (Cannabis Ruderalis) พบในยุโรป บริเวณ์ตอนกลาง

และตะวันออก

 โดยแต่ละสายพันธุ์ มีแหล่งก�าเนิด ลักษณ์ะสายพันธุ์และคุณ์สมบัติที่แตกต่างกัน  

โดยสายพันธุ ์ที่ก�าเนิดในประเทศิไทย เป็นสายพันธุ ์ซึ่าติวา ที่ให้ปริมาณ์สาร THC  

(Delta-9-tetrahydrocannabinol) สูง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 กัญชา เป็นพืชล้มลุก มีอายุปีเดียว มีล�าต้น 

หนาตั้งตรง สีเขียว สูงประมาณ์ 1 - 6 เมตร เปลือก 

ล�าต้นเป็นเส้นใยที่ยาว เหนียว ใบเป็นใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ  

แผ่นใบแยกเป็นแฉก 5-7 แฉก ใบยาว ปลายใบ 

เรียวแหลม ขอบใบเป ็นฟ ันเลื่อย ชอบแดดและ

อากาศิร้อน ดอก มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ม่ดอกเพิศัผู ้

และเพิศัเม่ยอยู �ในต้นเด่ยวกัน (Monoecious) 

และชุนิดดอกเพิศัผู ้และดอกเพิศัเม่ยอยู �ต �างต ้น  

(Dioecious plant) ดอกเพิศัผู ้ เป็นดอกเล็ก ๆ 

ออกดอกตรงซึ่อกใบ ดอกเพิศัเม่ย ออกดอกตาม 

ซึ่อกใบและปลายยอดในบริเวณ์ช่อดอกแบบกระจุก 

จะอัดตัวกันแน่น เมล็ด เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ป้อม 

ผิวเรียบเป็นมัน มีลายประดับสีน�้าตาล รากเป็นระบบ

รากแก้ว มีแขนงจ�านวนมาก 
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สารส�าคัญของกัญชา
 สารประกอบทางเคมีที่อยู่ในกัญชามีมากกว่า 500 ชนิด ซึ่ึ่งมีสารประกอบทางเคมี 

ทีส่�าคญั คอื กลุ�มแคนนาบนิอยด์ (Cannabinoids) มสีารส�าคญัทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย์  

ได้แก่ Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) สารที่ท�าให้เมามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท และ 

Cannabidiol (CBD) สารท่ีไม่ท�าให้เมาไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันกับ 

สาร THC พบสารทั้งสองชนิดมากที่สุดที่ดอกเพศิเมียที่ยังไม่ผสมพันธุ์ สามารถพบได้ ในส่วน 

ที่เรียกว่า ไทรโคม (Trichome) หรือเซึ่ลล์ขนของพืช และสารทั้งสองชนิดจะละลายได้ดี 

ในไขมัน กลุ�มเทอร์ปีน (Terpenes) มีกลิ่นเฉพาะตัวและเป็นตัวให้กลิ่นของกัญชา พบมี 

สารเทอร์ปีนในกัญชามากกว่า 120 ชนิด มีผลท�าให้สายพันธุ์กัญชาแต่สายพันธุ์มีกลิ่นและ 

รสที่แตกต่างกัน อาจมีฤทธิ์ในการบ�าบัดโรคเพิ่มเติม และกลุ�มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 

ที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ึ่งพบไม่มาก เมื่อมีการออกฤทธ์ิของกัญชากลุ่มเทอร์ปีนและ 

กลุ่มแคนนาบินอยด์จะท�างานร่วมกันสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มฤทธ์ิของสารแคนนาบินอยด์  

เรียกว่า “entourage effect” 

Delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) Cannabidiol (CBD)

 ฤทธิ์เมา มีผลต่อจิตประสาท

 ท�าให้ผ่อนคลาย เคลิ้มสุข

 นอนหลับ

 ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน

 กระตุ้นให้อยากอาหาร

 พบมากในสายพันธุ์ซึ่าติวา 

 (Cannabis sativa)

 ฤทธิ์ต้านเมา ไม่มีผลต่อจิตประสาท

 ต้านปวดจากเส้นประสาท

 ต้านการอักเสบ

 ลดความวิตกกังวล

 ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน

 ต้านการชักเกร็ง

 พบมากในสายพันธุ์อินดิกา 

 (Cannabis Indica)
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การออกฤทธิ์ของกัญชาในร่างกาย
 ระบบที่ออกฤทธิ์ของกัญชาในร่างกาย คือ ระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ (Endo- 

cannabinoids) เป็นสารสื่อประสาทในคนหรือสัตว์ มีหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของ 

ร่างกายให้ท�างานเป็นปกติโดยการควบคุมการท�างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ไม่ว่า 

จะเป็นการรับรู้เหตุผล การรับรู้ความเจ็บ อารมณ์์ และความจ�า เป็นต้น โดยออกฤทธ์ิกับ 

ตวัรบัสาร แคนนาบินอยด์ ซึ่ึง่ภายในร่างกายมนษุย์มตัีวรบัสารแคนนาบนิอยด์ (Cannabinoid 

receptor) หรือตัวรับสารกัญชาในร่างกาย (Cannabinoid, CB) มีทั่วไปในระบบประสาท 

ส่วนกลางและส่วนปลาย โดยมีตัวรับ CB ที่ส�าคัญมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ CB1 และ CB2

ตัวรับ CB 1 ตัวรับ CB 2

พิบอยู �ในสูมองและระบบประสูาท 

สู�วนกลาง สูามารถพิบได้ในเนื�อเยื�อ 

และอวัยวะบางสู�วน เชุ�น ปอด ตับ 

และไต 

สู�วนใหญ�พิบได้ในเซลล์บางชุนิดของระบบ

ภูมิคุ ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร และใน

อวัยวะท่�เก่�ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เชุ�น 

ม้าม และต�อมทอนซิล

 ดงันัน้ตามตวัรบัแคนนาบนิอยด์ (CB) ทีแ่ตกต่างกนัท�าให้ส่งผลต่อระบบของร่างกาย  

ท่ีแตกต่างกัน เมื่อร่างกายได้รับกัญชา เช่น การเคลื่อนไหว การตอบสนองทางอารมณ์์  

ความไวต่อความปวด การเรียนรู้และการจดจ�าที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้กัญชา
 • อาการผิดปกติที่พบบ่อย

  -   ง่วงนอนมากกว่าปกติ

  -   ปากแห้ง คอแห้ง

  -   วิงเวียนศิีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

 • อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์

  -  หัวใจเต้นเร็วและรัวผิดจังหวะ

  -  เป็นลมหมดสติ

  -  เจ็บหน้าอก ร้าวไปที่แขน

  -  เหงื่อแตก ตัวสั่น

  -  อึดอัดหายใจไม่สะดวก

  -  เดินเซึ่ พูดไม่ชัด

  -  สับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล หวาดระแวงไม่สมเหตุสมผล

  -  หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดคนเดียว อารามณ์์แปรปรวน

วิธีแก้อาการไม่พึงประสงค์
 1)  ในบางรายมีอาการปากแห้งคอแห้ง จะเกดิขึน้ได้ทนัทหีรอืตลอดทัง้วนั แนะน�า

ให้ดื่มน�้าเพิ่มหลังจากรับประทานหรือจิบน�้าเพิ่มตลอดทั้งวัน

 2)  ในบางรายมอีาการคลืน่ไส้ อาเจยีน จะเกิดขึน้ได้ทนัทหีลังรับประทาน แนะน�า

ให้สังเกตอาการและระยะเวลาที่มีอาการ ดื่มชาชงขิงหรือน�้าขิง หากอาการไม่ดีขึ้นแนะน�า

ให้ไปพบแพทย์ 

 3)  บางรายที่มีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว อึดอัดหายใจ 

ไม่สะดวก ฯลฯ จะเกิดขึ้นได้ทันทีหลังรับประทาน แนะน�าให้หยุดรับประทานทันทีและไป

พบแพทย์



11คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

สถานการณ์ ““กัญชากัญชา”” ในประเทศไทย

2



12 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

 ตามคมัภร์ีโบราณ์ทีมี่ประวตักิารใช้กญัชาในการรกัษาโรคและอาการต่าง ๆ  มาอย่าง

ยาวนาน เช่น คัมภีร์โบราณ์ ต�ารายา ต�ารายาเกร็ด เป็นต้น เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

อย่างหน่ึงทีแ่สดงให้เห็นว่า มกีารใช้กญัชามาตัง้แต่สมยัก่อน และเม่ือในวันที ่18 กุมภาพันธ์ 

2562 มีประกาศิพระราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)  

พ.ศิ. 2562 อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ทาง 

การแพทย์ได้ และในทางการแพทย์แผนไทยมีที่มาของต�ารับยากัญชาสู่การใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ ดังนี้

สถานการณ์ “กัญชา” ในประเทศไทย  
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สถานการณ ์“กัญชา” ในประเทศไทย 
 
ตำมคัมภีร์โบรำณที่มีประวัติกำรใช้กัญชำในกำรรักษำโรคและอำกำรต่ำง ๆ มำอย่ำงยำวนำน เช่น 

คัมภีร์โบรำณ ต ำรำยำ ต ำรำยำเกร็ด เป็นต้น เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์อย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรใช้
กัญชำมำตั้งแต่สมัยก่อน และเมื่อในวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 มีประกำศพระรำชกิ จจำนุเบกษำ 
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อนุญำตให้ใช้กัญชำเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำโรค
และประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้ และในทำงกำรแพทย์แผนไทยมีที่มำของต ำรับยำกัญชำสู่กำรใช้ประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

 ในปัจจุบันมีการผลิตและมีการสั่งใช้ต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย  

(หมวด ก ต�ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิต ไม่ยุ่งยากซึ่ับซึ่้อน ตัวยา

หาไม่ยาก และมีสรรพคุณ์ต�ารับที่แก้ปัญหาสาธารณ์สุข จ�านวน 16 ต�ารับ) ในสถานบริการ

สาธารณ์สุขของรัฐ

 จากข้อมูลการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ท้ังแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์

แผนไทย ในระบบรายงานกัญชา ส�านักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณ์สุข (Cannabis Intelligence Dashboard) พบข้อมูลในการสั่งใช้กัญชา

ในโรงพยาบาล 686,913 ขวด/ซึ่อง (แพทย์แผนไทย 639,748 ขวด/ซึ่องและ 

แผนปัจจุบัน 47,165 ขวด/ซึ่อง) ข้อมูล ณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยในเขตสุขภาพที่ 13 

(กรุงเทพมหานคร) มีการสั่งจ่ายกัญชาในโรงพยาบาลมากที่สุดจ�านวน 259,279 ขวด/ซึ่อง 

สถานการณ์ “กัญชา” ในประเทศไทย

 จะเห็นได้ว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งในรูปแบบยาทางการแพทย์ 

แผนปัจจุบันและทางการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและปลอดภัยใน สถานบริการ

สาธารณ์สุขของรัฐ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ใช้ยากัญชาเพ่ือการรักษาโรค 

และเพื่อการศิึกษาวิจัย 
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ในปัจจุบันมีกำรผลิตและมีกำรสั่งใช้ต ำรับยำกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย (หมวด ก ต ำรับยำที่มี
ประสิทธิผล มีควำมปลอดภัย วิธีกำรผลิต ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน ตัวยำหำไม่ยำก และมีสรรพคุณต ำรับที่
แก้ปัญหำสำธำรณสุข จ ำนวน 16 ต ำรับ) ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
 จำกข้อมูลกำรสั่งใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในระบบรำยงำน
กัญชำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (Cannabis Intelligence Dashboard) 
พบข้อมูลในกำรส่ังใช้กัญชำในโรงพยำบำล 686 ,913 ขวด/ซอง (แพทย์แผนไทย 639,748 ขวด/ซองและ
แผนปัจจุบัน 47 ,165 ขวด/ซอง) ข้อมูล ณ วัน ท่ี  29 มีนำคม 2564 โดยในเขตสุขภำพท่ี 13 
(กรุงเทพมหำนคร) มีกำรสั่งจ่ำยกัญชำในโรงพยำบำลมำกที่สุดจ ำนวน 259,279 ขวด/ซอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ท้ังในรูปแบบยำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันและทำงกำร
แพทย์แผนไทยที่มีมำตรฐำนและปลอดภัยใน สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 
จำกผู้ใช้ยำกัญชำเพื่อกำรรักษำโรคและเพ่ือกำรศึกษำวิจัย  
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15คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

กฎหมายเกี่ยวกับ ““กัญชากัญชา””

3



16 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

ล�าดับ เรื�อง/หัวข้อ บังคับใชุ้วันท่� หมายเหตุ

1 พิระราชุบัญญัติยาเสูพิติดให้โทษ (ฉบับท่� 7) 
พิ.ศั. 2562

19 กุมภาพันธ์ 2562

2 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 
เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา ส�าหรับ 
ผู้มีคุณ์สมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช ่
ผู้ป่วย ตามมาตรา 22 (2) ก่อนพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศิ. 2562 ใช้บังคับให้
ไม่ต้องรับโทษ พ.ศิ. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 พ้นก�าหนด
รับแจ้งแล้ว

3 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 
เรือ่ง การครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5  
เฉพาะกัญชา ส�าหรับผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้  
เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก ่อนพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศิ. 2562 ใช้บังคับ 
ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศิ. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 พ้นก�าหนด
รับแจ้งแล้ว

4 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 
เรื่อง การก�าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณ์สุข หรือ
ให้ท�าลายกัญชาท่ีได้รับมอบจากบุคคล ซึ่ึ่งไม่ต้อง 
รับโทษ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ 
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศิ. 2562 

27 กุมภาพันธ์ 2562 พ้นก�าหนด
รับแจ้งแล้ว

5 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 
เรื่อง ก�าหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือส่ังจ่าย
ต�ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศิ. 2562

12 เมษายน 2562

6 ประกาศิกระทรวงสาธารณ์สุข 
เรื�อง ก�าหนดต�ารบัยาเสูพิตดิให้โทษ ในประเภท 5 
ท่�ม่กัญชุาปรุงผสูมอยู�ท่�ให้เสูพิเพืิ�อรักษาโรคหรือ 
การศัึกษาวิจัยได้ พิ.ศั. 2562

12 เมษายน 2562 ยกเลิกแล้ว

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ “กัญชา” 



17คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

ล�าดับ เรื�อง/หัวข้อ บังคับใชุ้วันท่� หมายเหตุ

7 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 
เรือ่ง ก�าหนดแบบการจัดท�าบญัชรีบัจ่ายและรายงาน 
เกีย่วกบัการผลติ การน�าเข้า การส่งออก การจ�าหน่าย  
การมีไว้ในครอบครอง ซึ่ึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศิ. 2562

5 กรกฎาคม 2562 ยกเลิกแล้ว

8 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 
เร่ือง การแสดงความจ�านงและการตรวจสอบผูแ้สดง
ความจ�านงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาต
ตาย พ.ศิ. 2562

5 กรกฎาคม 2562

9 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 
เรื่อง ก�าหนดฉลากและเอกสารก�ากับยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 หรอืค�าเตือนหรือข้อควรระวงัการ
ใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ  
ในประเภท 5 ที่ผลิต น�าเข้า หรือส่งออก ส�าหรับ 
ยาแผนปัจจุบันซึ่ึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศิ. 2562

5 กรกฎาคม 2562

10 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 
เรื่อง ก�าหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ  
การแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือส่ังจ่าย
ต�ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศิ. 
2562

9 สิงหาคม 2562

11 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 
เรื่อง ก�าหนดต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือ 
การศิึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศิ. 2562

9 สิงหาคม 2562 ยกเลิกแล้ว

12 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 

เรื่อง ก�าหนดต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  

ที่มีกัญช�าปรุงผสมอยู่ ท่ีให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือ 

การศิึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศิ. 2562

24 สิงหาคม 2562



18 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

ล�าดับ เรื�อง/หัวข้อ บังคับใชุ้วันท่� หมายเหตุ

13 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

(ฉบับที่ 2) พ.ศิ. 2562

31 สิงหาคม 2562

14 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 

เรื่อง ก�าหนดฉลากและเอกสารก�ากับยาเสพติดให้

โทษ หรือค�าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะ

บรรจ ุหรือหบีห่อบรรจยุาเสพตดิให้โทษในประเภท 5  

ที่ผลิต น�าเข้า หรือส่งออก ส�าหรับยาแผนไทยซึ่ึ่งมี

กัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศิ. 2562

30 ตุลาคม 2562

15 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

พ.ศิ. 2563

15 ธันวาคม 2563

16 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 

เรือ่ง ก�าหนดแบบการจัดท�าบญัชรีบัจ่ายและรายงาน

เกีย่วกบัการผลติ การน�าเข้า การส่งออก การจ�าหน่าย 

และการมีไว้ในครอบครองซึ่ึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศิ. 2564

29 มกราคม 2564

17 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข

เรื่อง ก�าหนดต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค 

หรือการศิึกษาวิจัยได้ พ.ศิ. 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564

18 ประกาศัคณะกรรมการพิัฒนาระบบยาแห�งชุาติ

เรือ่ง บญัชยีาหลกัแห่งชาติด้านสมนุไพร พ.ศิ. 2564

15 พฤษภาคม 2564

              รวมกฎระเบ่ยบ 

     กฎหมายท่�เก่�ยวกับกัญชุา
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ล�าดับ เรื�อง/หัวข้อ บังคับใชุ้วันท่� หมายเหตุ

13 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

(ฉบับที่ 2) พ.ศิ. 2562

31 สิงหาคม 2562

14 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 

เรื่อง ก�าหนดฉลากและเอกสารก�ากับยาเสพติดให้

โทษ หรือค�าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะ

บรรจ ุหรอืหบีห่อบรรจยุาเสพตดิให้โทษในประเภท 5  

ที่ผลิต น�าเข้า หรือส่งออก ส�าหรับยาแผนไทยซึ่ึ่งมี

กัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศิ. 2562

30 ตุลาคม 2562

15 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข 

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

พ.ศิ. 2563

15 ธันวาคม 2563

16 ประกาศัคณะกรรมการควบคุมยาเสูพิติดให้โทษ 

เรือ่ง ก�าหนดแบบการจัดท�าบญัชรีบัจ่ายและรายงาน

เกีย่วกบัการผลติ การน�าเข้า การส่งออก การจ�าหน่าย 

และการมีไว้ในครอบครองซึ่ึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศิ. 2564

29 มกราคม 2564

17 ประกาศักระทรวงสูาธิารณสูุข

เรื่อง ก�าหนดต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค 

หรือการศิึกษาวิจัยได้ พ.ศิ. 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564

18 ประกาศัคณะกรรมการพิัฒนาระบบยาแห�งชุาติ

เรือ่ง บญัชยีาหลกัแห่งชาติด้านสมนุไพร พ.ศิ. 2564

15 พฤษภาคม 2564

กฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับกัญชุา ปลดล็อก “การปลูก”

พิระราชุบัญญัติยาเสูพิติดให้โทษ 

(ฉบับท่� 7) พิ.ศั. 2562

ตามมาตรา 26/5 ผู ้อนุญาตจะออกใบอนุญาต 

ใหผ้ลิต น�าเข้า สู�งออก จ�าหน�าย หรือม่ไว้ในครอบ

ครองซึ�งยาเสูพิติดให้โทษในประเภท 5 ได้ เมื�อ

ปรากฏว�า ผู้ขออนุญาตเป็น

(1)  หน�วยงานของรัฐ ท่�ม่หน้าท่�ศัึกษาวิจัยหรือ

จดัการเรย่นการสูอนทางการแพทย์ เภสชัศิาสตร์ 

วิทยาศิาสตร์ หรือเกษตรศิาสตร์ หรือมีหน้าที่ให ้

บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวทิยาศิาสตร์ 

หรือมีหน้าที่ให ้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อ

ประโยชน ์ทางการแพทย ์ห รือเภสัชกรรม  

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน 

ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพเสพติด หรือ

สภากาชาดไทย

(2)  ผู ้ประกอบวิชุาชุ่พิเวชุกรรม (เภสัชกรรม,  

ทันตกรรม, การสัตวแพทย์ชั้นหน่ึง, การแพทย์

แผนไทย, การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 

หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการ

แพทย์แผนไทย

(3) สูถาบันอุดมศึักษาเอกชุน ที่มีหน้าที่ศิึกษาวิจัย

และจัดการเรยีนการสอน เกีย่วกบัทางการแพทย์

หรือเภสัชศิาสตร์

(4) ผู ้ประกอบอาชุ่พิเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์์

การเกษตร, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจสังคม ที่อยู่

ภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศิึกษา

ใครสูามารถปลูกกัญชุาได้

ในระยะ 5 ปี แรก การขออนุญาตปลูก เพื่อ

วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือการรักษาตาม

มาตรา 26/1 อนญุาตให้เฉพาะกรณ์ ีผูข้ออนญุาต

ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐตาม มาตรา 26/5 (1) 

หรือ (2) (3) (4) (7) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

(1) หน�วยงานของรัฐ ท่�ม่หน้าท่�ศัึกษาวิจัย 

หรือจัดการเร่ยนการสูอนทางการแพทย์  

เ ภ สั ช ศิ า สต ร ์  วิ ท ย า ศิ า สต ร ์  ห รื อ

เกษตรศิาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทาง 

การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศิาสตร์ 

หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือ

ประโยชน์ทางการแพทย์หรอืเภสชักรรม หรอื

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  

ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ หรอื

สภากาชาดไทย

(2)  ผู้ประกอบวิชุาชุ่พิเวชุกรรม (เภสัชกรรม,  

ทนัตกรรม, การสตัวแพทย์ชัน้หนึง่, การแพทย์ 

แผนไทย, การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 

หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทย

(3) สูถาบันอุดมศึักษาเอกชุน ที่มีหน้าที่ศิึกษา

วิจัยและจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ

ทางการแพทย์หรือเภสัชศิาสตร์

ปลดล็อก “การปลูกกัญชา” ตามกฎหมาย
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กฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับกัญชุา ปลดล็อก “การปลูก”

(5)  ผูป้ระกอบการขนสู�งสูาธิารณะระหว�างประเทศั

(6)  ผู้ป่วยเดินทางระหว�างประเทศัที่มีความจ�าเป็น

ต้องน�ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อใช้

รักษาโรคเฉพาะตัว

(7)  ผูข้ออนญุาตอื�นตามทีร่ฐัมนตรโีดยความเห็นชอบ 

ของคณ์ะกรรมการก�าหนดในกฎกระทรวง

 ทั�งน่�ระยะ 5 ปี แรก การขออนุญาตปลูก เพื่อ

วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือการรักษา 

 (ห ้ามมิให ้ ผู ้ ใดเสูพิยาเสูพิติดให ้ โทษใน 

ประเภท 5 เว้นแต�เป็นการเสูพิเพิื�อการรักษาโรค 

ตามค�าสูั�งของผูป้ระกอบวชิุาชุพ่ิ ฯ หรอืเป็นการเสูพิ

เพิื�อการศัึกษาวิจัย)

(4) ผู้ประกอบอาชุ่พิเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์์

การเกษตร, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจสังคม 

ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบัน

อุดมศิึกษา

(5) ผู ้ ขออนุญาตอื� นตามที่ รั ฐมนต รี โดย 

ความเหน็ชอบของคณ์ะกรรมการก�าหนดใน

กฎกระทรวง

“การปลูกกัญชุา เป็นการปลูกเพิื�อศัึกษาวิจัย

และการรักษาโรค”
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ปลดล็อก “การปลูก” 
 (7) ผู้ขออนุญาตอื่นตำมท่ีรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
 
ทั้ งนี้ ระยะ 5 ปี  แรก  กำรขออนุญำตปลูก เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์ หรือกำรรักษำ  
(ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้น
แต่เป็นการเสพเพื่อการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้
ประกอบวิชาชีพ ฯ หรือเป็นการเสพเพื่ อการ
ศึกษาวิจัย) 

(5) ผู้ขออนุญาตอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดยควำม
เห็ นชอบของคณะกร รมกำรก ำห นด ใน
กฎกระทรวง 
 
“การปลูกกัญชา เป็นการปลูกเพื่อศึกษาวิจัย

และการรักษาโรค” 
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ต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ
เพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564

(บังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)

 

 ต�ารบัยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ทีม่กัีญชาปรงุผสมอยู ่ทีใ่ห้เสพเพ่ือการรักษาโรค 

หรือการศิึกษาวิจัยได้ ตามที่กฎหมายก�าหนด มีดังนี้

 1) ต�ารับยาที่ ได ้การรับรองจากส�านักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา 

ซึ่ึ่งครอบคลุมทั้งต�ารับยาแผนปัจจุบันและต�ารับยาแผนไทย

 2)  ต�ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในต�าราการแพทย์แผนไทย โดย 

ค�าแนะน�าของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย 

(11 ต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย)

 3) ต�ารับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศิ ภายใต้การรักษาโรค กรณ์ีจ�าเป็น

ส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme)

 4)  ต�ารบัยาทีไ่ด้รบัอนญุาตภายใต้โครงการศึิกษาวจิยัทีไ่ด้รบัอนญุาตจากส�านกังาน

คณ์ะกรรมการอาหารและยา

 5)  ต�ารับยาท่ีหมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู ้และภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก ทั้งนี้ วัตถุดิบจากกัญชาต้องไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก ใบ เพื่อน�าไปใช้ในทาง

ที่ผิดได้
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ต�ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิต
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยาก และมีสรรพคุณต�ารับ

ที่แก้ปัญหาสาธารณสุข

ชุื�อต�ารับยา ท่�มาของต�ารับยา

1. ยาอัคคินีวคณ์ะ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์์

2. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต�ารายาศิิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

3. ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ ต�ารายาศิิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

4. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ต�ารายาศิิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

5. ยาไฟอาวุธ แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศินุประสาทเวช

6. ยาแก้สัณ์ฑฆาต กล่อนแห้ง แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศินุประสาทเวช

7. ยาอัมฤตย์โอสถ แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศินุประสาทเวช

8. ยาอไภยสาลี เวชศิึกษา พระยาพิศินุประสาทเวช

9. ยาไพสาลี อายุรเวทศิึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2

10. ยาท�าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ์ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรรลักษณ์์

11. ยาทัพยาธิคุณ์ คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ์ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรรลักษณ์์



23คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

 1) ผู้ประกอบวิชุาชุ่พิการแพิทย์แผนไทยและหมอพืิ�นบ้าน ต้องมีคุณ์สมบัต ิ

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 2) ผู้ประกอบวิชุาชุ่พิการแพิทย์แผนไทยต้องผ�านการอบรม หลักสูตรการใช ้

ต�ารับยา ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่จากกระทรวงสาธารณ์สุข หรือหลักสูตรที่กระทรวง

สาธารณ์สุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง และในการปรุงหรือสั่งจ่าย

ต้องด�าเนินการภายใต้สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน ตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล

 3) หมอพิื�นบ้าน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ต�ารับยาทีม่กัีญชาปรงุผสมอยู่

จากกระทรวงสาธารณ์สขุ หรอืหลกัสตูรทีก่ระทรวงสาธารณ์สุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยให้การรับรอง

 4) แนวทางการปรุงยา ส�าหรับผู้ป่วยของตนของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน ต้องม่การระบุองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพิทย์แผนไทย 

ท่�ชุัดเจนและได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถ 
ปรุงหรือส่ังจ่ายต�ารับยา ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ 



24 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

ปลดล็อก “กัญชาส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด” และการน�าไปใช้ประโยชน์



25คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

ฐานความผิดตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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ฐานความผิดตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”



27คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

4

ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์
ข้อห้าม ข้อควรระวังข้อห้าม ข้อควรระวัง



28 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

 สารส�าคัญที่ออกฤทธิ์ที่ทางการแพทย์ให้ความสนใจจากท่ัวโลก และมีงาน

ศิึกษาวิจัยท่ีเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันของการใช้กัญชา คือสารกลุ ่มแคนนาบินอยด์  

(Cannabinoid) สารเตตราไฮโดนแคนนาบินอล (Delta-9-Tetrahydrocannabinal:  

THC) มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ท�าให้ผ่อนคลาย เคล้ิมสุข นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้  

อาเจียน กระตุ้นให้อยากอาหาร สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol: CBD) ไม่มีฤทธิ์ต่อ 

จิตประสาทต้านปวด ต้านการอักเสบ ลดความวิตกกังวล ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน  

ต้านการชักเกร็ง

กลุ่มโรคและอาการ ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพดี
 -  การเพิ่มคุณ์ภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 

Care)

 -  ปวดประสาทส่วนกลาง กล้ามเนือ้เกร็งจากปลอกประสาทเสือ่มแขง็ (Spasticity 

associated with multiple sclerosis)

 -  ลมชักบางประเภท โรคลมชักที่รักษายาก (Lennox - Gastaut syndrome : 

LGS, Dravet Syndrome) 

 -  คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�าบัด

 -  โรคเจ็บปวดเรื้อรัง (Chronic pain) โรคปวดประสาท (Neuropathic pain) 

 -  เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างมาก 

(Significant muscle loss) 

 ปัจจุบันมีผลิตภัณ์ฑ์กัญชาที่ใช้ทางการแพทย์

ที่หลากหลาย เช่น สารสกัด THC สูง , สารสกัด CBD สูง , 

สารสกัด THC : CBD , น�้ามันกัญชา (หมอเดชา) , 

16 ต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ฯลฯ

ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์



29คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

การน�ากัญชาไปใช้ประโยชน์

สู�วนท่�ใชุ้ การน�าไปใชุ้ประโยชุน์

1. ช่อดอกและเมล็ด (เป็นยาเสพติด) ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์/ศิกึษาวจิยั/

ผลิตสารสกัดเมล็ด ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์

2. ใบ (ซึ่ึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย) 

น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ผลิตผลิตภัณ์ฑ์ เช่น 

ยา อาหาร สมุนไพร และเครื่องส�าอาง

3. ราก

4. สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD) 

และต้องมสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 

(THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้าหนัก

5. เปลือก ล�าต้น เส้นใย ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ 

ยานยนต์ กระดาษ

โดยวัตถุดิบกัญชุาท่�ไม�ใชุ�ยาเสูพิติด 

ต้องมาจากสูถานท่�ปลูกภายในประเทศัท่�ได้รับอนุญาตแล้วตามกฎหมายเท�านั�น

(กฎหมายท่�เก่�ยวข้อง)

ประกาศิกระทรวงสาธารณ์สุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศิ. 2563

ลงราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563)



30 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”



31คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

5

การบริการคลินิกกัญชาทางการบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทย



32 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

 กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศิ. 
2562 ให้สามารถน�ามาเสพเพื่อการรักษาโรคและการศิึกษาวิจัย ท�าให้เกิดเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส�าหรับผู้ป่วยในประเทศิไทย 
 ตามแผนยุทธศิาสตร์ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณ์สุข มีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
ในการดูแลสุขภาพตามวัย เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเอง ในการควบคุมดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น  
จากรายงานภาวะสุขภาพของแรงงานไทย ปี 2552 ในวัยท�างาน (อายุ 15 - 59 ปี) ที่มักพบ 
ปัญหาสุขภาพ ในกลุ่มโรคหรืออาการที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคทาง 
ระบบทางเดินหายใจ อาการปวดกล้ามเน้ือ และความเครียดหรือนอนไม่หลับ และวัยผู้สูงอายุ  
(60 ปีขึ้นไป) พบปัญหาสุขภาพเสื่อมลงตามวัย ทั้งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อาจเป็นมาก่อน 
เข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ ฯลฯ  
และกลุม่โรคหรอือาการอืน่ ๆ  เช่น โรคอลัไซึ่เมอร์ อาการหลงลืม กระดกูพรนุ อาการนอนไม่หลับ ฯลฯ  
และทั้งสองช่วงวัยนี้ก็เป็นกลุ่มที่มารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
 ตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณ์สุข ได้ขยายบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ท้ังแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทาง 
การแพทย์อย่างปลอดภัย จากบุคลากรทางการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และแพทย์
แผนไทยที่ผ่านการอบรมกว่า 10,000 คน 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ด�าเนินการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย โดยมหีน่วยบริการหลกั คอื โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน และมีหน่วยบริการย่อย ดังนี้
 1. ศิูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 2.  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พืน้บ้านไทย เขตสขุภาพที ่8 อดุรธานี 
และหน่วยบริการสาธารณ์สุขของรัฐท่ัวประเทศิ ในสังกัดส�านักปลัดกระทรวงสาธารณ์สุข 
กระทรวงสาธารณ์สุข กว่า 500 แห่ง 
(ในช่วงเดือนมีนาคม 2564)

การบริการคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย

การกระจายตัวของคลินิก

กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย

ทั�วประเทศั
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การบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
 
กัญชำ เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ให้

สำมำรถน ำมำเสพเพ่ือกำรรักษำโรคและกำรศึกษำวิจัย ท ำให้เกิดเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกส ำหรับผู้ป่วยใน
ประเทศไทย  

ตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข มีกำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชนในกำรดูแล
สุขภำพตำมวัย เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถของตนเอง ในกำรควบคุมดูแลสุขภำพให้ดีขึ้น จำกรำยงำนภำวะ
สุขภำพของแรงงำนไทย ปี 2552 ในวัยท ำงำน (อำยุ 15 - 59 ปี) ที่มักพบปัญหำสุขภำพ ในกลุ่มโรคหรือ
อำกำรท่ีเจ็บป่วยหรือไม่สบำยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ อำกำรปวดกล้ำมเนื้อ 
และควำมเครียดหรือนอนไม่หลับ และวัยผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) พบปัญหำสุขภำพเสื่อมลงตำมวัย ทั้งในกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีอำจเป็นมำก่อนเข้ำสู่ช่วงวัยผู้สูงอำยุ เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือด โรคหัวใจ ฯลฯ และกลุ่มโรคหรืออำกำรอ่ืน ๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ อำกำรหลงลืม กระดูกพรุน อำกำร
นอนไม่หลับ ฯลฯ และท้ังสองช่วงวัยนี้ก็เป็นกลุ่มที่มำรับบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  

ตำมนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ได้ขยำยบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้ำถึงยำกัญชำทำงกำรแพทย์อย่ำงปลอดภัย จำกบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล และแพทย์แผนไทยท่ีผ่ำนกำรอบรมกว่ำ 10,000 คน  

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ได้ด ำเนินกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
แผนไทย โดยมีหน่วยบริกำรหลัก คือ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน และมีหน่วย
บริกำรย่อย ดังนี้ 
 1. ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแผนไทย กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

2. โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย เขตสุขภำพท่ี 8 อุดรธำนี 
และหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของรัฐทั่วประเทศ ในสังกัดส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง

สำธำรณสุข กว่ำ 500 แห่ง (ในช่วงเดือนมีนำคม 2564) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              ท่ีมำ: กัญชำทำงกำรแพทย์ www.medcannabis.go.th 

การกระจายตัว 
ของคลินิกกัญชา 

ทางการแพทย์แผนไทย
ทั่วประเทศ 

ที่มา : กัญชาทางการแพทย์ www.medcannabis.go.th
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รายชุื�อและเวลาเปิดท�าการคลินิกกัญชุาทางการแพิทย์และกัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย
(ข้อมูลอัพิเดต Real Time)

เขต
สูุขภาพิ

จังหวัด
จ�านวน
(แห�ง)

1 เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน 73

2 ตาก พิษณ์ุโลก เพชรบูรณ์์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 31

3 ก�าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 51

4
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศิรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง

51

5
กาญจนบรีุ นครปฐม ประจวบครีขีนัธ์ เพชรบรุ ีราชบรุ ีสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สุพรรณ์บุรี

33

6
จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีตราด ปราจีนบรุ ีระยอง สมทุรปราการ 
สระแก้ว

26

7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 30

8 นครพนม บงึกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล�าภ ูอดุรธานี 67

9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 60

10 มุกดาหาร ยโสธร ศิรีสะเกษ อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี 53

11 กระบี่ ชุมพร นครศิรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี 55

12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล 45

13 กรุงเทพมหานคร 2

รวมทั�งสูิ�น 577

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564)
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 ต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่สั่งใช้ในระบบบริการสาธารณ์สุข มีที่มา

จากประกาศิกระทรวงสาธารณ์สุข เร่ือง ก�าหนดต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  

ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อรักษาโรคหรือการศิึกษาวิจัยได้ พ.ศิ. 2562 จ�านวน 

16 ต�ารับ และต�ารับยาของหมอพื้นบ้าน จ�านวน 1 ต�ารับ เป็นต�ารับน�้ามันกัญชา  

(ต�ารับหมอเดชา) ที่มีการสั่งใช้ภายใต้โครงการติดตามลักษณ์ะการใช้และคุณ์ภาพชีวิต 

ของผู้ใช้น�้ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสั่งจ่าย 

ภายใต้การรักษาโรคกรณ์ีจ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (special Access Scheme) 

 ซ่ึึ่งรูปแบบยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยมีหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบยาผง  

รูปแบบยาแคปซึู่ล รูปแบบน�้ามัน รูปแบบยาทา ฯลฯ (ดังภาพตัวอย่างใน รูป ก และรูป ข) 

 รูป ก. รูป ข.

 น�้ามันกัญชา (ต�ารับหมอเดชา)  ต�ารับยาแก้ลมแก้เส้น รูปแบบยาผง 

 รูปแบบน�้ามัน  จากต�ารับยา 16 ต�ารับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ส่ังใช้ใน
ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ
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 รูป ก. รูป ข.

 น�้ามันกัญชา (ต�ารับหมอเดชา)  ต�ารับยาแก้ลมแก้เส้น รูปแบบยาผง 

 รูปแบบน�้ามัน  จากต�ารับยา 16 ต�ารับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ต�ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย 
วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยาก 
และมีสรรพคุณต�ารับที่แก้ปัญหาสาธารณสุข

ชุื�อต�ารับยา ท่�มาของต�ารับยา

 1. ยาอัคคินีวคณ์ะ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์์

 2. ยาศิุขไสยาศิน์ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์์

 3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต�ารายาศิิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 4. ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ ต�ารายาศิิลาจารึกในวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม

 5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ต�ารายาศิิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 6.  ยาไฟอาวุธ แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศินุประสาทเวช

 7.  ยาแก้นอนไม่หลับ/
     ยาแก้ไข้ผอมเหลือง

แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศินุประสาทเวช

 8.  ยาแก้สัณ์ฑฆาต กล่อนแห้ง แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศินุประสาทเวช

 9.  ยาอัมฤตย์โอสถ แพทยศิาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศินุประสาทเวช

10.  ยาอไภยสาลี เวชศิึกษา พระยาพิศินุประสาทเวช

11. ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศิาสตร์วัณ์์ณ์ณ์า

12. ยาแก้โรคจิต อายุรเวทศิึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2

13.  ยาไพสาลี อายุรเวทศิึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2

14.  ยาทาริดสีดวงทวารหนัก
 และโรคผิวหนัง

อายุรเวทศิึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2

15.  ยาท�าลายพระสุเมรุ
คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ์ เล่ม 2 
ขุนโสภิตบรรรลักษณ์์

16. ยาทัพยาธิคุณ์
คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ์ เล่ม 2 
ขุนโสภิตบรรรลักษณ์์

16 ต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
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44 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”



45คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”



46 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”



47คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”



48 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”
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52 คู่มือชุดความรู้สุขภาพ “กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย”

ต�ารับน�้ามันกัญชา (หมอเดชา)

 ต�ารับน�้ามันกัญชา (หมอเดชา) ใช้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

ในสถานบริการสขุภาพทัว่ประเทศิ เป็นต�ารบัทีม่กีารสัง่ใช้ภายใต้โครงการติดตามลกัษณ์ะ

การใช้และคุณ์ภาพชีวิตของผู้ใช้น�้ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก จ�านวน 30 แห่ง และสั่งจ่ายภายใต้การรักษาโรคกรณี์จ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วย 

เฉพาะราย (special Access Scheme) กว่า 240 แห่ง 

 	 สูรรพิคุณของน��ามันกัญชุา (หมอเดชุา) ในคลินิกกัญชุาทางการแพิทย์

  แผนไทยในสูถานบริการสูุขภาพิ 

  • ช่วยให้นอนหลับ

  • ช่วยให้เจริญอาหาร

  • แก้ลมปะกัง

  • บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง

  • แก้โรคสันนิบาตลูกนก
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 จากระบบรายงานกัญชา ส�านักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา (ตามแผนภูมิที่ 1) 

จ�านวนต�ารบัยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย 5 ล�าดบัแรก ทีส่ัง่ใช้ ในระบบบรกิารสาธารณ์สขุ

ของรฐั (เรยีงตามล�าดบัจากน้อยไปมาก) ได้แก่ ยาทารดิสดีวงทวารและโรคผวิหนงั ยาแก้ลม 

แก้เส้น ยาศิุขไสยาศิน์ ยาท�าลายพระสุเมรุ และน�้ามันกัญชา (ต�ารับหมอเดชา) ตามล�าดับ 

(ข้อมลู ณ์ วนัที ่14 มถุินายน 2564) ซึ่ึง่ผูม้ารับบริการในคลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทย

ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ อาการปวด

กล้ามเนื้อเรื้อรัง ปวดศิีรษะ ไมเกรน เป็นต้น 

 โดยการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ก�าหนดให้ผู้ป่วยต้ังแต่

อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการได้ และปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ในระบบบริการสาธารณ์สุขของรัฐมีมากกว่า 800 แห่ง ทั่วประเทศิ (ข้อมูล ณ์ วันที่ 14 

มิถุนายน 2564)

ท่�มา: ระบบรายงานกัญชา ส�านักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา ณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

แผนภูมิท่� 1 จ�านวนต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
5 ล�าดับแรก ที่สั่งใช้ในระบบบริการสาธารณ์สุขของรัฐ 
(เรียงตามล�าดับ จากน้อยไปมาก)

ข้อมูลแหล�งผลิด
ต�ารับยากัญชุาในประเทศัไทย
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แอปพิลิเคชุันกัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย

 การเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสารณ์สุข โทร. 02-590-2606 หรือ 09-9449-4618 
หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน Dr Ganja in TTM ส�าหรับลงทะเบียนเข้ารับบริการดังกล่าว  
และสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มรายชื่อเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทั่วประเทศิ
ได้ท่ีเว็บไซึ่ต์ https://ockt.dtam.moph.go.th/ ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อม
ทางการแพทย์แผนไทย 
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วิธิ่การจองคิวผ�านแอปพิลิเคชุัน กัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย
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วิธิ่การลงทะเบ่ยน ผ�านแอปพิลิเคชุันกัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย
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ชุ�องทางการลงทะเบ่ยนรับบริการคลินิกกัญชุาทางการแพิทย์แผนไทย
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6

“กัญชา” กับการปรุงอาหาร“กัญชา” กับการปรุงอาหาร
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ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีกัญชา ต้องไม่มีประวัติแพ้กัญชา

และห้ามใช้ในผู้ที่ใช้ยากลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด

หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร

ผู้ที่มีภาวะตับและไตบกพร่องรุนแรง เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี

กัญชากับการปรุงอาหาร

 การน�ากัญชามาปรุงผสมในอาหารตามวิถีชาวบ้านในสมัยก่อน มักจะปรุงในอาหาร
ที่มีรสชาติ เผ็ดร้อน ที่มีสมุนไพร พริก ขิง ข่า ตะไคร้ พริกไทย กะเพรา เป็นองค์ประกอบรวม
อยู่ด้วย และการใช้รูปแบบการผัด การทอดมีน้อย เนื่องจากการผัดหรือการทอด เป็นกรรมวิธี
ที่ใช้น�้ามัน และผ่านความร้อน จึงท�าให้สาร THCA ที่อยู่ในใบสด จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร THC 
(สารเมา) และ THC (สารเมา) ละลายได้ดี ในน�้ามัน จึงท�าให้ดึงสาร THC (สารเมา) ออกมา 
ในอาหารได้มาก ซึ่ึ่งอาจท�าให้มีอาการเมาได้สูงมาก ดังน้ัน การใช้ใบกัญชาใส่ในอาหารในวิถี
ชุมชนพื้นบ้าน จะผ่านวิธีปรุงแบบ ต้ม ย�า ต�า และแกง 
 การน�ากัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด (ใบ ราก ล�าต้น) มาประกอบอาหาร เพื่อใช้ 
ในการดูแลสุขภาพ สามารถน�าประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู โดยผสมผสานรสชาติให้มี
ความอร่อย จากเมนูในอดีตที่มีความคุ้นเคยในการใช้ใบกัญชา น�ามาปรุงอาหาร เช่น ต้มไก่ใส่
ใบกัญชา ที่เพิ่มรสชาติ และท�าให้เจริญอาหารได้เป็นอย่างดี หรือเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจ 
คือ น�้ากัญชา หรือชาใบกัญชา ที่ช่วยในการนอนหลับและผ่อนคลาย การรับประทานอาหาร 
ที่มีส่วนประกอบของกัญชาให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย คือ การรับประทานในปริมาณ์ 
ที่เหมาะสม คือไม่รับประทานในปริมาณ์ที่มากเกินไป จนท�าให้เกิดอาการมึนเมากับร่างกาย
นั้นเอง ดังนั้นส�าหรับผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยกัญชา ควรเริ่มต้นรับประทานจาก
ปริมาณ์ที่น้อย เนื่องจากการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน และอาจจะแสดง
อาการที่แตกต่างกัน เช่น วิงเวียนศิีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น 
 การใชุ้กญัชุาอย�างปลอดภยัสู�าหรบัผูบ้รโิภค ควรสู�ารวจตนเองก�อนใชุ้ว�าอยู�ในกลุ�ม
ท่�ไม�ควรใชุ้กัญชุาหรือไม� ? ดังน่� 
  วัตถุดิบ กัญชาต้องมาจากสถานที่ปลูกที่ได้รับอนุญาตภายในประเทศิเท่านั้น
  ใบสูด สามารถน�ามาคั้นสด ผสมกับน�้าผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ 
  ใบสูด เมื่อผ่านความร้อน ให้ระวังฤทธิ์เมาจากใบกัญชา
  ใบสูด ต้องไม่ผ่านความร้อนนาน เมื่อใช้ในเมนูผัด ทอด หรือเมนูที่มีกะทิ
  ใบแห้ง ที่ผ่านการอบ หรือตากแห้ง ต้องจ�ากัดปริมาณ์การใช้ให้เหมาะสม
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ใส่ใบกัญชาสด 1 ก�ามือ และใส่ก่อนยกหม้อลงจากเตา ไม่ผ่านความร้อนนาน

   สู�วนประกอบ

 1.  ไก่บ้าน  7.  พริก

 2.  ตะไคร้  8.  หอมแดง

 3.  ข่า  9.  กระเทียม

 4.  มะขามเปียกหรือ ใบมะขามอ่อน 10.  น�้าปลา

 5.  ใบกัญชา 1 ก�ามือ 11.  เกลือ

 6. ต้นหอม 12.  ใบผักชีฝรั่ง

ตัวอย่างเมนูอาหาร

ต้มไก่ใส่ใบกัญชา
(ข้อมูลจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

   วิธิ่ท�า

 1.  น�าเนื้อไก่บ้าน ล้างน�้าให้สะอาด 

 2.  ตั้งน�้าให้เดือดทุบตะไคร้ ข่า ลงไป 

น�าพรกิ หอม และกระเทยีม ไปย่างไฟให้สกุ

พอประมาณ์

 3.  จากนั้นน�ามาโคลกรวมกันเทลง

ในน�้าต้มเดือด เติมเน้ือไก่ จากน้ันใช้เวลา

ต้มนานพอสมควร

 4.  จากนั้นจึงปรุงรส ใส่มะขามเปียก หรือใบมะขามอ่อน เพิ่มรสเปร้ียว น�้าปลา  

เติมเกลือนิดหน่อย แล้วค่อยใส่ใบกัญชา 1 ก�ามือ มัดรวมกันใส่ลงหม้อต้ม ก่อนยกหม้อ

ลงจากไฟ หั่นต้นหอม ใบผักชีฝรั่งโรยหน้าแล้ว ปิดฝา
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  สู�วนผสูม

 1. เนื้อไก่บ้านอินทรีย์สับแกง 100 กรัม   8.  กะปิอย่างดี 1 ช้อนชา

 2.  พริกแห้งเม็ดใหญ่ 3 เม็ด  9.  น�้าปลาดี 1 ½ ช้อนชา

 3.  ข่า ตะไคร้ อย่างละ 5 กรัม 10.  ดอกเกลือ ½ ช้อนชา

 4.  ขมิ้นเหลือง 3 แว่น 11.  ก้านและใบกัญชา 1 ใบ

 5.  หัวหอมแดงปอกเปลือก 2 หัว 12.  ผักชี และรากผักชี

 6. กระเทียมปอกเปลือก 2 กลีบ 13.  ใบมะกรูด 2 กรัม

 7.  ผักชีฝรั่ง (ผักชีใบเลื่อย) 14.  ต้นหอม

  วิธิ่ท�า

ตัวอย่างเมนูอาหาร

แกงอ่อมไก่เมืองสมุนไพร
(ข้อมูลจากกลุม่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง)

 1. น�าพริกแห้งเม็ดใหญ่ ล้างน�้า 

สะอาด แช่น�้าทิ้งไว้ 30 นาที

 2. โขลกพริก เกลือ รวมกันจน

ละเอียด ตามด้วย หัวหอมแดง กระเทียม 

กะปิดี ใส่ก้านกัญชาสดหรือแห้ง ขมิ้น 

และรากผกัชโีขลกพอบบุแตกแล้วค่อยตกั

พริกแกงรอผัดน�้ามัน

 3. ตั้งกระทะ ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย  

น�าพริกแกง ลงผดัน�า้มนัพอหอม น�าเนือ้ไก่ 

ลงผัดจนสุก เติมน�้าซึุ่ปผัก พอท่วมเนื้อไก่  

ใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดฉีก เคี่ยวไฟกลางไปเรื่อย ๆ จนเนื้อไก่สุกนุ่ม เติมน�้าปลาปรุงรส  

เคี่ยวต่ออีกสักพัก โรยด้วยใบกัญชาหั่นฝอยเล็กน้อยตามด้วยต้นหอม ผักชีและผักชีฝรั่ง  

หั่นท่อน ปิดเตา น�าเสิร์ฟได้เลย
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ตัวอย่างเมนูอาหาร

น�้าพริกอ่องสมุนไพร แคบหมู
(ข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง)

   สู�วนผสูม

 1.  เนื้อหมูบด 80 กรัม  7.  น�้าปลาดี ½ ช้อนชา

 2.  มะเขือส้ม (มะเขือเทศิพืน้เมอืงรสเปรีย้ว) 70 กรัม  8.  ดอกเกลือ ½ ช้อนชา

 3.  ต้นหอม ผักชี 5 กรัม  9.  ใบกญัชาสดหัน่หยาบเลก็น้อย

 4.  หัวหอมแดงปอกเปลือก 5 กรัม 10.  พรกิแห้งเมด็ใหญ่ 2 เมด็ใหญ่

 5.  กระเทียมปอกเปลือก 5 กรัม 11.  รากผักชี 1 ราก

 6.  กะปิอย่างดี ½ ช้อนชา 

   ผักเค่ยงและของกินคู�กับน��าพิริก

 ไส้อั่ว แคบหมู

 ผักต้มหลาย ๆ อย่าง

 ผักสด

   วิธิ่ท�า

 1.  น�าพริกแห้งเม็ดใหญ่ 

ล้างน�้าสะอาด แช่ทิ้งไว้ 30 นาที

 2.  โขลกพริก เกลือ รวมกันจนละเอียดตามด้วย หัวหอมแดง กระเทียม กะปิดี  

ใส่รากผักชีโขลกละเอียดแล้วค่อยตักพริกแกงรอผัดน�้ามัน

 3.  ตั้งกระทะ ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย น�าพริกแกง ลงผัดน�้ามันพอหอม เอาเนื้อหมูบด

ลงผัด พอสุก ใส่มะเขือส้ม (นวดพอบุบ) ผัดรวมกัน เติมน�้าปลา ใบกัญชาหั่นเล็กน้อย ผัดไป

เรื่อย ๆ จนเนื้อมะเขือนิ่ม ต้นหอม ผักชี ผัดให้ เข้ากันจนงวด ให้เหลือน�้าพอขลุกขลิก ปิดเตา 

ตักเสิร์ฟได้เลย
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ตัวอย่างเมนูอาหาร

ย�าผักกระสัง
(ข้อมูลจากอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร)

   เครื�องย�า 

 1.  ผักกระสังสักชาม 2.  ใบกัญชาหั่นฝอย 3.  หอมแดงซึ่อย 

 4.  หมูต้มหั่นชิ้นใหญ่บาง 5.  มะม่วงเปรี้ยวซึ่อย

   เครื�องน��าย�า

 1.  น�้าปลา 2.  น�้าตาลหม้อ 3.  พริกขี้หนู   

 4.  น�้ามะขามเปียก 5.  น�้ามะนาว

   วิธิ่ท�า 

 วางหมูต้มบนผักกระสังตามด้วย 

มะม่วงซึ่อย หอมแดงซึ่อย ราดด้วยน�้าย�า  

และใบกัญชาซึ่อย คลุกเคล้าให้เข ้ากัน  

ถ้ามีกุ้งแห้งทอด เอามาโรยหน้ายิ่งจะเด็ด
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 1.  เอาเนื้อปลาชิ้น เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง อย่างละนิดละหน่อยรวม ๆ กัน 

 2.  ใช้น�้าต้มไก่ผสมกับน�้าข้าวเช็ด ส่วนเสมอตั้งไฟพอร้อน 

 3.  ทุบตะไคร้ ฉีกใบมะกรูดใส่ไป ทุบข่าตามไปอีกหน่อย

 4.  ใส่เนื้อสัตว์บรรดามีตามไป 

พอสุก โยนมะขามเปียกลงไป เติมน�้าปลา

ตาม  บุบพริกขี้หนูสวน ใส่ไป ตามติดด้วย

ใบกัญชาซึ่อยละเอียด

 5.  เวลาจะทานโรยมะม่วงเปรี้ยว 

และมะดัน ซึ่อยละเอียด น�้ามันพริกเผา 

กระเทียมเจียว ใบผักชีฝรั่ง

ตัวอย่างเมนูอาหาร

แกงต้มย�า
(ข้อมูลจากอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร)

 แกงนี้ไม่มีใครพาท�าพากินกันแล้ว เกือบจะหายไปตลอดกาล มีสักกี่คนที่เหลือ 

จะรู้จัก ไม่ใช่ต้มย�าแต่เป็นแกงต้มย�า ให้คล้ายต้มย�าแต่ไม่เหมือนต้มย�า 

   สู�วนประกอบ

 1. เนื้อปลาชิ้น  7.  เนื้อหมู 13. ข่า

 2. เนื้อไก่  8.  เนื้อกุ้ง 14. มะขามเปียก

 3. น�้าต้มไก่   9.  น�้าข้าวเช็ด 15. พริกขี้หนู

 4. ตะไคร้ 10. ใบมะกรูด 16. ใบกัญชาซึ่อยละเอียด

 5. มะม่วงเปรี้ยว 11. มะดัน 17. น�้ามันพริกเผา

 6. กระเทียมเจียว 12. ใบผักชีฝรั่ง 18. น�้าปลา

   วิธิ่ท�า
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 1.  ตักข ้าวจ ้าวใส ่หม้อ ปริมาณ์ 

ตามต้องการ จากน้ันล้างข้าว 1-2 ครั้ง  

ให้สะอาด เติมน�้าเปล่า 2 ข้อมือ ก่อน

ตั้งไฟ คนให้ข้าวไม่ติดก้นหม้อ และจับดู 

เม็ดข้าวเริ่มเปลี่ยนสี ค่อย ๆ สังเกตด ู

น�้าลด ให้เติมน�้าทีละน้อย

  2. พอเมด็ข้าวเริม่น่ิมนิดเตมิน�า้พอประมาณ์ แล้วคนอีกและเตรยีมหาฝาหม้อ และไม้ไว้ 

ปิดฝาหม้อ จากนั้นน�าหม้ออีก 1 ใบ มารองน�้าข้าว หลังยกหม้อลงจากเตา 

 3. เทน�้าออกใส่หม้อที่เตรียมไว้จนหมด น�าหม้อข้าวไปตั้งเตา ใช้ไฟอ่อน ๆ ตั้งค้างไว ้

จนข้าวสุกเม็ดสวย หรือไหม้นิด ๆ พอหอมตามที่ชอบ

 4.  ส่วนน�้าต้มข้าวน�ามาใส่เกลือนิดหน่อย ใส่ใบกัญชา สามใบ (เป็นยากินข้าวแซึ่บ  

ท�าให้คนป่วยกินแล้วนอนหลับลึก) ช่วงร่างกายอ่อนแอแบบน้ี ร่างกาย สมองต้องการ 

พักผ่อน ใบกัญชา จึงเป็นยาประจ�าบ้าน)

ตัวอย่างเมนูอาหาร

ข้าวต้มเกลือใส่กัญชา / น�้าต้มข้าวกัญชา

(ข้อมูลจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

   สู�วนประกอบ

 1. ข้าวจ้าว 3. เกลือ

 2. น�้าเปล่า 4. ใบกัญชา

   วิธิ่ท�า 
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ตัวอย่างเมนูอาหาร

แกงคั่วหอยใบชะพลู

(ข้อมูลจากกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย)

   สู�วนประกอบ

 1. เนื้อหอยแครงลวกสุก 2 ถ้วย 5. หางกะทิ 1 ถ้วย

 2. ใบชะพลูหั่นหยาบ 1 ถ้วย 6. พริกแกงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ

 3. หัวกะทิ 1 ถ้วย 7. น�้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

 4. ใบกัญชา 2 ใบ 

   วิธิ่ท�า

 1.  ตั้งหม้อเทหัวกะทิลงไปใช้ไฟกลาง พอเดือดใส่พริกแกงคั่วลงไป ผัดจนหอม

 2.  ใส่หางกะทิลงไป พอเดือดใส่หอยแครงกับใบชะพลูและใบกัญชาจนสุก

 3.  ปรุงรสด้วยน�้าปลา พอเดือดปิดเตา
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ตัวอย่างเมนูอาหาร

ผัดเผ็ดพริกแกงใต้

(ข้อมูลจากกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย)

   เครื�องแกงปักษ์ใต้

 เคร่ืองแกงถือเป็นหัวใจส�าคัญของอาหารปักษ์ใต้ การปรุงอาหารจะออกมาอร่อย 

หรือไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องแกงลักษณ์ะเฉพาะของเครื่องแกงแบบปักษ์ใต้ คือมีความเผ็ดร้อน 

น�ามาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแกงส้ม (แกงเหลือง) แกงพร้าว (แกงกะทิ) แกงคั่วเผ็ด ฯลฯ 

 เครื่องแกงแบบปักษ์ใต้หลัก ๆ มีแค่ 2 ประเภทเท่าน้ัน คือ แกงสู้ม และ 

แกงเผ็ด โดยเฉพาะเครื่องแกงเผ็ด สามารถน�าไปเป็นแกงพร้าว แกงคั่วเผ็ด (คล้ายแกงป่า 

ภาคกลาง) ผัดเผ็ด โดยใช้เครื่องแกงตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่าสัดส่วนของเครื่องแกงแต่ละตัว 

อาจไม่เท่ากัน เช่น แกงคั่วเผ็ด อาจจะเน้นพริกไทยมากกว่าแกงพร้าวเล็กน้อย หรือบางคน 

นิยมใส่พริกขี้หนูสดแทนพริกข้ีหนูแห้ง และข้ึนอยู่กับส่วนประกอบหลักในเมนูที่ปรุงด้วย  

และหากแกงเน้ือที่มีกล่ินแรง เช่น แพะ เน้ือวัว เน้ือสัตว์ปลา เนื้อปลาที่มีกลิ่นคาว จะนิยม 

ใส่ข่า ผิวมะกรูด และพริกไทย และตะไคร้ปริมาณ์ที่มากกว่าปกติเล็กน้อย เป็นต้น

   สู�วนประกอบ

 1. พริกแกงใต้ 4. พริกไทยอ่อน  7. น�้าปลา 

 2. เนื้อสัตว์ 5. ใบกัญชา  8. ใบกัญชา 

 3. ใบมะกรูดฉีก/หั่นฝอย 6. น�้าตาล  

   สู�วนผสูมของพิริกแกงใต้

 1. พริกขี้หนูแห้ง 40 กรัม 5. ขมิ้น 20 กรัม  8. พริกไทย 15 กรัม

 2. ตะไคร้ 40 กรัม 6. ข่า 10 กรัม  9. เกลือ 5 กรัม

 3. หอมแดง 40 กรัม 7. ผิวมะกรูด 3 กรัม 10. กะปิ 20 กรัม

 4. กระเทียม 30 กรัม  
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   วิธิ่ท�า พิริกแกงใต้

 1. น�าตะไคร้ ขมิ้น ข่า หอมแดง ซึ่อยเป็นแผ่นเล็ก ๆ เพื่อสะดวกต่อการน�ามาโขลก  

จากนั้นหั่นเอาแต่ผิวมะกรูด 1 ลูก 

 2.  เริ่มจากการโขลกพริกแห้งให้ละเอียดก่อน ตามด้วยพริกไทยเม็ด เกลือ จากนั้น

โขลกให้ละเอียดอีกที

 3.  จากนั้นใส่ผิวมะกรูด ข่า ตะไคร้ โขลกให้ละเอียดดีอีกครั้ง

 4.  เมื่อละเอียดดีแล้วตามด้วยขมิ้น กระเทียม โขลกให้เข้ากันจนละเอียด

 5.  จากนั้นใส่หอมแดงปิดท้าย โขลกให้ละเอียด 

 6.  เมื่อละเอียดได้ที่ดีแล้ว ตามด้วยกะปิ และโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเป็นเนื้อเดียวกัน

เป็นอันเสร็จ

   วิธิ่การปรุงต�ารับผัดเผ็ดพิริกแกงใต้

 1. ล้างท�าความสะอาดเนื้อสัตว์ที่ต้องการน�ามาปรุง พักไว้ (เนื้อวัว เนื้อหมู เป็ด ไก่ 

ปลาต่าง ๆ ฯลฯ)

 2. น�ากระทะตั้งไฟพอร้อนจึงใส่กะทิหรือน�้ามัน เล็กน้อย 

 3. ใส่พริกแกงใต้ที่โขลกรวมไว้กับกะปิผัดจนมีหอมกลิ่นเครื่องแกง 

 4. ใส่เน้ือสัตว์ลงไป ผัดจนสุก สามารถเติมน�้าหางกะทิได้อีกตามความเหมาะสม  

ผัดต่อไปเรื่อย ๆ จนสุกดี

 5. ปรุงรสด้วยน�้าปลา น�้าตาลโตนด เล็กน้อย ชิมรสตามชอบ

 6. โรยใบมะกรูด พริกไทยอ่อน และใบกัญชา ผัดต่อไปอีกเล็กน้อย ยกลงจากเตา
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ข้อมูลวิชุาการ : ในใบสดของกัญชาจะพบสาร Tetrahydrocannabinolicacid (THCA)  
ซึ่ึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ไม่เมา) และเมื่อถูกแสงและความร้อน ทั้งจากการปรุงและ 
เก็บรักษาจะเกิดกระบวนการเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกว่า Decarboxylation โดยจะท�าให้สาร THCA 
ถูกเปลี่ยนเป็นสาร THC (สารเมา) ซึ่ึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และมีการศิึกษาพบว่า หากใช้
ความร้อน 100 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือ 98°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือ 160 °C เป็นเวลา 
10 นาที หรือ 200 °C เป็นเวลา 1-2 วินาที สาร THCA จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร THC  
อย่างสมบูรณ์์ และใบกัญชาแห้งที่ถูกเก็บไว้ สาร THCA จะถูกเปล่ียนเป็นสาร THC  
อย่างช้า ๆ และสาร THC สามารถละลายได้ดีในน�้ามัน

   ข้อห้าม 

 1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้กัญชา
 2. ห้ามใช้ในผู ้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
และผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 3.  ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ 
 4.  ห้ามใช้ในสตรีท่ีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมก�าเนิด หรือสตรีที่
วางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะจะมีผลต่อเด็กในครรภ์และท�าให้มีพัฒนาการล่าช้า
 5.  ผู้ป่วยมีปัญหาทางโรคจิตเวช เช่น โรคซึ่ึมเศิร้า โรคอารมณ์์สองข้ัว โรคจิตจาก 
สารเสพติด และโรคจิตเภท 
 6.  ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไต ที่มีอาการรุนแรง

   ข้อควรระวัง 

 1.  การใช้กัญชา ในรูปแบบยาหรือสารสกัด ที่มีความเข้มข้นสูง อาจท�าให้ง่วงซึ่ึม  
จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�างานเสี่ยงอันตราย
 2.  ควรใช้กญัชาด้วยความระมัดระวังในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรักษาร่วมกบัยากล่อมประสาท  
หรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่น ๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทาง
จิตประสาท
 3.  ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยท่ีมีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มี
ประวัติติดสุรา
 4.  ไม่ควรใช้กัญชาท่ีมีปริมาณ์สารออกฤทธ์ิ THC เด่น ในบุคคลท่ีอายุต�่ากว่า 18 ปี  
ยกเว้นในกรณ์ีที่แพทย์พิจารณ์าแล้วว่า ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากกว่าเสี่ยง 
 5.  ไม่ควรใช้ยาที่มีกัญชาติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดการติดยาได้ ยกเว้น 
การใช้ตามค�าสั่งแพทย์สั่ง
 6.  หากมอีาการแพ้ยา เช่น มผีืน่ ปากบวม หน้าบวม ให้หยดุใช้ทนัทแีละปรกึษาแพทย์
หรือเภสัชกร
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เนื่องจากใส่ใบกัญชาแห้ง และโดนความร้อน ควรบริโภคในปริมาณที่น้อย 

เพราะอาจได้รับสาร THC หรือสารเมาในปริมาณที่มากเกินไป 

ตัวอย่างเครื่องดื่ม

น�้ากัญชา

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองผ�า

ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง จังหวัดเลย)

   สู�วนประกอบ

 1.  ใบกัญชาแห้ง 650 กรัม

 2.  ใบเตยแห้ง 50 กรัม

 3.  หญ้าหวานแห้ง 250 กรัม

 4.  ซึ่องบรรจุชา

   วิธิ่การใชุ้

 1.  น�าส่วนผสมใบกัญชาแห้ง ใบเตยแห้ง และหญ้าหวานแห้ง น�ามาผสมให้เข้ากัน

 2.  บรรจุใส่ซึ่องบรรจุชา ขนาด 2 กรัม

 3.  น�ามาชงน�า้ดืม่เปล่า ปรมิาณ์ 300 มลิลลิติร โดยแช่ในน�า้ร้อน 100 องศิาเซึ่ลเซึ่ยีส 

เป็นเวลา 3-5 นาที แล้วดื่ม
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เมนูอาหารอื่น ๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
(จากงานเสวนาการน�าส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์

ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย)

 ใบกัญชาชุบแป้งทอด ขนมครก

 ขนมปัง ไข่เจียว

 ขนมเปี๊ยะ แกงเขียวหวาน
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 ชุดขันโตก ไส้กรอก

 ผักและน�้าพริก

  ชาใบกัญชา

 บราวนี่ คุ้กกี้

ปัจจุบันนี้มีเมนูอาหารที่มีการน�าส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด น�ามาใช้ประโยชน์ 

ในการประกอบอาหารเมนตู่าง ๆ หลากหลายเมนคูาวหวาน ส�าหรับผู้บริโภคที่สนใจ 

ควรศึกษาข้อมลูการรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัย เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อสุขภาพ

ค�าแนะน�า
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เอกสารอ้างอิง
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