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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประชุมวิชาการ
เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis) กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การเภสัชกรรม และคณะนิติศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เป็นองค์กรร่วมจัด การ
สัมมนาและระดมสมอง เรื่อง“กัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) กับ กฎหมาย:จากยาเสพติดสู่ยารักษา
โรค” ระหว่า งวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้า ใจในหมู่นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไปถึงสถานการณ์
กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย และความพร้อมด้า นกฎหมายในการรองรับการใช้กัญชาในปัจจุบัน และ
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเสนอข้อความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและภาค
ประชาสัง คมในประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านกฎหมาย โดยมี
ผู้เข้า ร่วมประชุมจ านวน 300 คน ประกอบด้วย หน่วยงาน/บุค ลากรภาครัฐ ภาคประชาสัง คม นักกฎหมาย
นักวิชาการ NGOs สื่อมวลชน เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายสหภาพแรงงาน และประชาชนทั่วไป
การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
การเปลี่ยนกระบวนทั ศ น์ (Paradigm Shift) จากยาเสพติด (Drugs) สู่ยารักษาโรค (Medicine) การสร้า ง
ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) แนวทางการพัฒนาสาย
พันธุ์ การปลูก การวิจัย พัฒนา และการผลิต เป็นสารสกัดต้นแบบกัญ ชาทางการแพทย์ แนวทางพัฒนากัญ ชา
ทางการแพทย์ (Medical cannabis) สู่ค วามชอบด้วยกฎหมาย (Legalization) จากกรณีตัวอย่า งของกฎหมาย
ต่า งประเทศ กฎหมายกัญ ชาทางการแพทย์ ที่พึ งประสงค์ ข องประเทศไทย อีกทั้ง มีการแบ่ง กลุ่มระดมสมอง
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น ที่ 1 การ
เปลี่ยนมุมมองความคิ ด (Mindset) จากการใช้กัญ ชาเป็นยาเสพติด สู่การใช้กัญ ชาเป็นยารักษาโรค เพื่อนาไปสู่
การแก้กฎหมายที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 การใช้กัญ ชาทางการแพทย์อย่า งปลอดภัยและถูกกฎหมายและ
ประเด็ นที่ 3 การสื่อ สารสังคมเกี่ย วกับ การใช้ กัญ ชาในการรั กษาโรคให้ ถูก กฎหมาย ซึ่ ง ที่ ประชุม มีข้อ สรุ ป
ข้อเสนอแนะและมุมมองของผู้เข้าร่วมระดมสมองในแต่ละประเด็นดัง นี้ ประเด็นที่ 1 ในการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ความคิด จากการใช้ กัญ ชาเป็ นยาเสพติด สู่ ก ารใช้ กัญ ชาเป็ น ยารัก ษาโรคนั้ น จ าเป็ นต้ องต้ องให้ ค วามรู้แ ก่
ผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (ได้แก่ ฝ่า ยกฎหมาย และผู้กาหนดออกนโยบาย) กลุ่มบุค ลากรทาง
การแพทย์ (ได้แก่ แพทย์แผนปัจ จุ บัน และแพทย์แ ผนไทย) และ กลุ่ม ผู้ป่วย (ได้แ ก่ ญาติ ครอบครัว และ
ประชาชน) อีกทั้งควรมีการแก้กฎหมาย โดยการนากัญ ชา ออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เพื่ อเอื้อประโยชน์ใ นการศึ กษาวิจัย และน าไปต่ อยอดในการใช้ท างการแพทย์ต่ อไป ในส่วนของการแก้ ไ ข
กฎหมายต้องใช้ค นกลางเป็นผู้ให้ข้อมูล เช่น นักวิชาการ และต้องไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้ง
ส่วนภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ต้องลดอคติเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงนั้ น
ต้องมีค วามสมดุลในการควบคุมผู้ใช้และผู้ผลิต อีกทั้งมีมาตรการจัด การกลุ่มผู้เสียประโยชน์จ ากการแก้กฎหมาย
ซึ่ ง อาจไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การแก้ ก ฎหมายดั ง กล่ า ว ประเด็ น ที่ 2 ระบบสุ ข ภาพในประเทศไทยในปั จ จุ บั น
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ประกอบด้วย ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน และระบบแพทย์แผนไทย และการแพทย์ท างเลือก การนากัญชามา
ใช้ ควรใช้ได้ทั้ง 2 ระบบตามแต่บริบทที่เอื้ออานวย และ ผู้ป่วยที่จะรับบริการยาที่เกี่ยวกับกัญชาต้องขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยกับสถานพยาบาลที่ได้รับรองตามกฎหมายเกี่ยวกับยาดังกล่าว และการสั่งใช้ยาต้องเป็นผู้มีใบอนุญาต
ตามที่ระบบกฎหมายของประเทศไทยรับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์ ต้องผ่า นการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ผ่า นการรับรองโดยสภาวิชาชีพ ทั้ง สองระบบ
ประเด็น ที่ 3 ควรมีก ารสื่อสารให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจถึง ประโยชน์ ของกัญ ชาทางการแพทย์ มากกว่ า นี้ จ าก
หน่วยงาน อย. ปปส. คณะกรรมการยาเสพติด องค์การเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย สื่อมวลชน และ กรมการค้า
ภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และเข้าถึงประชาชนได้ดี ควรเป็นผู้แจ้งและทาความเข้าใจแก่ประชาชนใน
ด้านของประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ การใช้กัญชาในการรักษาโรคต่า งๆ ข้อดี/ข้ อเสีย การออกฤทธิ์ของ
กัญชา มาตรฐานในการปลูกกัญชา และกฎระเบียบที่รัฐออกมา
มีการยื่น “ข้ อเสนอต่อสภานิติบัญ ญั ติแห่ง ชาติ เรื่อง (ร่า ง) พระราชบัญ ญัติ พืชยากัญ ชาทาง
การแพทย์ พ.ศ. ....” ต่อรองประธานสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ โดยตัวแทนผู้เข้า ร่วมสัมมนาในภาควิชาการและ
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ เครือข่ายผู้ป่วย และเครือข่ายสหภาพแรงงาน ซึ่งรายละเอียดข้อเสนอมีดังนี้
1. ต้องมีกฎหมายเฉพาะ “แยกออกมาจากพระราชบัญญัติยาเสพติด” เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง
การบริหารจัดการกัญชาทางการแพทย์อย่า งเป็นระบบครบวงจรถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ไ ด้มา
ซึ่งยากัญชารักษาโรคที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกกฎหมาย ภายใต้การกากับดูแลและ
การควบคุมกระบวนการผลิตและการใช้ยาที่มีที่มาจากกัญชา โดยยกร่างเป็น (ร่าง) พระราชบัญญัติพืช
ยากัญชาทางการแพทย์ พ.ศ. ....
2. กัญชาในมิติที่เป็นพืชยาต้องไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้างต้น
3. ต้องมีคณะกรรมการควบคุมพื ชยากัญ ชาทางการแพทย์ เพื่ อท าหน้า ที่ กาหนดนโยบายและควบคุ ม
กระบวนการผลิตพืชยากัญชา คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน และกรรมการซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มี
ส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ นักกฎหมาย เครือข่า ยผู้ป่วย
โดยมีหน่วยงานเฉพาะด้านทาหน้าที่เป็นสานักงานของคณะกรรมการควบคุมพืชยากัญชาทางการแพทย์
และหัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ
4. Pre-marketing: ต้องมีมาตรการในการปรับปรุงสายพันธุ์และพัฒนาการเพาะปลูก การควบคุมการปลูก
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
การวิจัยและพัฒนายาจากสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบผลิตภั ณฑ์ต่างๆ การผลิตยา
ในระดับนาร่องและขึ้นทะเบียนยา การเพาะปลูกและผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ
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5.
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การควบคุมการกระจายผลิตภัณฑ์ การกาหนดบุคลากรหรื อผู้เกี่ยวข้องในการ
ผลิต การใช้ และการจาหน่ายกัญชาซึ่งเป็นพืชยา
ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้สั่งใช้ยา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งใช้ยา เช่น การ
กาหนดผู้ประกอบวิชาชีพด้า นสุขภาพที่สามารถสั่งใช้ยาได้ การต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานโดย
บุคลากรที่มีความรู้
ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ป่วยที่จะใช้ยา ในเรื่องต่า งๆ เช่น อายุ ชนิดของโรคหรื อ
อาการที่เป็น ความรุนแรงของโรคหรื ออาการ รวมทั้งการกาหนดวิธีใช้หรือวิธีครอบครอง เช่น การห้า ม
พกพาหรือนาไปใช้ในสถานที่ที่กาหนด
เหตุผล คือ เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผล และเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
Post-marketing: ต้ องมีก ระบวนการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพผลิ ตภั ณฑ์ ภายหลังออกสู่ต ลาดโดย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องมีการกาหนดและควบคุมค่าธรรมเนียมไม่ให้สูงเกินไป
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ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ กับ กฎหมาย
โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
กัญชา เป็นพืชสมุนไพรที่มีการนามาใช้ทางการแพทย์มายาวนานทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ จากหลักฐานในไทยมีการบันทึกต ารับยาไทยในต าราพระโอสถ
พระนารายณ์ ซึ่งรวบรวมขึ้นภายหลัง รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อกว่า
สามร้อ ยปี มาแล้ว แสดงให้ เห็น ว่า กั ญ ชาถูก ใช้เป็น ยารัก ษาโรคในอดี ต มาอย่า ง
ยาวนาน โดยในรอบสิบปีที่ผ่า นมา ประเทศต่า งๆได้ส่ง เสริมการวิจัยกัญ ชาเพื่อใช้
ในทางการแพทย์ในหลายประเทศ อย่า งเช่น สหรัฐอเมริกา(หลายมลรัฐ ) แคนาดา
อิสราเอล และออสเตรเลีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ออกกฎหมายให้สามารถใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคได้ ภายใต้การดูแล
ของแพทย์
ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญ ชาสาหรับใช้ทางการแพทย์ถือว่า ประสบความสาเร็จ ในระดับ
หนึ่ง และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาได้ในบางประเทศ เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดจากมะเร็ง ป้องกันการคลื่นไส้
อาเจียนที่เกิด จากการยาที่ใ ช้รักษาโรคมะเร็ง ใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง จากปลอกประสาทอักเสบ และใน
ออสเตรเลียได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาประสิทธิผล
ของสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคลมชัก
ภายหลังจากที่ไปศึก ษาดูงานการปลูกและใช้กั ญ ชาที่ป ระเทศแคนนาดา รัฐ มนตรีว่า การกระทรวง
สาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์ค ลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัต ยาทร ได้แต่ง ตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และได้แต่งตั้งคณะทางานขึ้น 4 ชุด ประกอบด้วย
1. คณะทางานเพื่อการพัฒนาการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการ
2. คณะทางานเพื่อพัฒนาการสกัดและการตรวจวิเคราะห์ โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการ
3. คณะทางานเพื่อพิจารณาการนากัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยมีกรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการ
4. คณะทางานเพื่อวางระบบการควบคุมในการศึกษาวิจัยและการใช้ กัญ ชาในทางแพทย์ โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
ในประเทศไทย กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พรบ.ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ.2522 มีการ
ควบคุมเรื่องการปลูก การครอบครอง การจ าหน่ายหรือบริโภค โดยที่สามารถขออนุญ าตทาการศึกษาวิจัยและ
พัฒนากัญ ชาได้ แต่ยังไม่สามารถเสพได้ จึงยัง ไม่สามารถทาการทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยในมนุษ ย์ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การกาหนดการควบคุมพืชกัญ ชามีค วามยืด หยุ่น และปรับเปลี่ย นตาม
สถานการณ์โลก ประกอบกับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องใช้ยาเสพติด ให้โทษประเภท 5 สามารถเสพได้ เพื่อ
บาบัด รักษาทางการแพทย์ จึงได้มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญ ญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ.2522 ในประเด็น
ดัง กล่า ว เพื่อให้สามารถปลดล็อกเพื่อให้สามารถมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยบรรจุไว้ในร่า งประมวล
กฎหมายยาเสพติด โดยระบุใ ห้ใช้เพื่อการรักษาโรคตามค าสั่ง ของผู้ประกอบวิชาเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
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แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขณะนี้ร่า งประมวลกฎหมายยา
เสพติดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3
ฉบับ รวมถึงการปรับเปลี่ยนผ่า นร่างกฎหมายให้สามารถใช้กัญ ชาในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ไ ด้ ซึ่ง ทาให้
สามารถใช้กัญชาในการนาเข้า สู่ร่า งกายได้ แต่ต้องเป็นไปตามการอนุญ าตให้เสพหรือการนาเข้า ร่างกายที่ใ ช้
เฉพาะการวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น การเสพในลักษณะอื่นยังผิดกฎหมายเหมือนเดิม
เมื่อเดือนกรกฏาคม 2561 มีการเสนอร่า งประมวลกฎหมายยาเสพติด เข้า สู่การพิจ ารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ( สนช.) กฎหมายยาเสพติด ฉบับใหม่ ขณะนี้ยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... โดยเมื่อเดือนกันยายน 2561 ได้ค รบ 90
วันของการพิจารณา และถ้าหากครบยังไม่แล้วเสร็จก็จะต้องขอต่ออายุครั้งละ 30 วัน ใน 30 วันแรกจะอยู่ในช่วง
กลางเดือนตุลาคม 2561 และ 30 วันถัดไปจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2561
โดยสรุปแนวทางปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ มีทางเลือกอยู่ 5 แนวทาง ดังนี้
1. รอกระบวนการประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งกรณีนี้ไม่แน่ใจว่าจะประกาศทันหรือไม่
2. สนช.เสนอร่างกฎหมาย และภายในเดือนตุลาคมจะจัดสัมมนาใหญ่รั บฟังความเห็น
3. เสนอให้ใช้มาตรา 44 อาศัยอานาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปลดล็อกกัญ ชาให้นามาใช้
ทางการแพทย์ ซึ่งการใช้มาตรา 44 ต้องมีกฎหมายลูกออกมาอีก คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
4. เป็นแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด หารือกันว่า ในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติสามารถใช้
อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเปลี่ยนแปลงประเภทสารสกัดกัญชาจากสารเสพติด
ประเภทที่ 5 เป็นประเภท 2 ได้หรือไม่ เพื่อนามาใช้ทางการแพทย์เหมือนมอร์ฟีน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะประชุมได้เดือนพฤศจิกายน และ ถ้ า
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม คาดว่าจะใช้เวลาผ่านขั้นตอนต่า งๆประมาณ 1 เดือน ซึ่ง
เดือนมกราคม 2562 ก็น่าจะประกาศใช้ทางการแพทย์ได้เลย
5. ออกกฎหมายใหม่แยกเฉพาะ
ไม่ว่าจะใช้ทางเลือกใด ประเด็นสาคัญที่ต้องกาหนดไว้คือ กัญ ชาจะถูกนามาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่
นามาใช้เพื่อผ่อนคลาย หรือความบันเทิงโดยเด็ดขาด
ปัจจุบันกระแสเรื่องกัญชา เป็นเรื่องที่สนใจของคนในปัจจุบันอย่างกว้า งขวาง ซึ่ง จากการนาเสนอของ
สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ทาให้คนในสังคมได้รับทราบว่าพืชกัญชาชนิดนี้มีประโยชน์ถ้าเกิดนาประโยชน์มาใช้
ในทางที่ ถูก ขณะเดียวกันหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่า งๆได้จัด ให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ วิเคราะห์
วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ และนาเสนอมุมมองของการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในมิติต่างๆอย่างกว้างขวาง
การสัมมนาและระดมสมอง เวที ฬ. จุฬาฯนิติมิติ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์( Medical cannabis) กับ
กฎหมาย : จากยาเสพติด สู่ยารักษาโรค ภายใต้ค วามร่วมมือระหว่า ง องค์การเภสัชกรรม กับ คณะนิติศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย ที่จั ด ขึ้น ในระหว่า งวั นที่ 18-19 ตุ ลาคม 2561 นี้ จะเป็น เวทีแลกเปลี่ ยนความรู้
วิเคราะห์ วิพ ากษ์ ให้ข้อ เสนอแนะ และน าเสนอมุ มมองของการใช้กั ญ ชาทางการแพทย์ใ นด้า นกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและเป็นประโยชน์ ทางการแพทย์ของสารสกัด กัญ ชา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้ า ใจ และได้เสนอ
ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในเชิงวิชาการเป็นไปอย่างกว้างขวาง
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ดังนั้นการนาพืชเสพติด โดยเฉพาะกัญ ชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จึ ง มีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอ
กฎหมายเฉพาะ หรือปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด ให้มีค วามทันสมัย และสามารถนากัญชามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป
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ช่วงที่ 1: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift): จากยาเสพติด (Drugs) สู่ยารักษาโรค
(Medicine)

วิทยากร
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

9

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
Cannabidiol ที่พบในกัญ ชาช่วยลดอาการผิดปกติทางจิตประสาท โดยการช่วยเพิ่ม
ปริ มาณของสาร Anandamide (AEA) ทีมี อ ยู่ใ นร่า งกายตามธรรมชาติ ทั้ง นี้ มี
สมมติฐานว่าผู้ป่วยที่มีอาการผิด ปกติทางจิตประสาทนั้นเกิด จากการที่ปริมาณสาร
AEA ในร่า งกายต่ ากว่า ปกติ ดัง นั้ นการรักษ าด้วยสารสกั ด จากกัญ ชาจะช่วยเพิ่ ม
ปริม าณสาร AEA โดยไม่ ท าให้ เกิ ด ผลข้ า งเคี ย งในการรัก ษา Cannabidiol ยั ง
สามารถช่ วยเพิ่ม คุ ณ ภาพชีวิ ต , ป้ องกัน , รั กษา และชะลออาการผิ ด ปกติต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
1. อาการแข็งเกร็ง ที่อาจร่วมกับการบิดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ยกตัวอย่า งเช่นที่
เกิดจากเส้นเลือดตันหรือแตก ความผิดปกติที่ระดับของไขสันหลัง และรวมถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
เด็กหลังคลอดที่มีสมองพิการหรือเจริญเติบโตผิดปกติ
2. อาการปวดทรมาน ที่นอกเหนือจากมะเร็ง หรือปวดจากความผิด ปกติของเส้น ประสาทหรือระบบ
ประสาท ยกตั วอย่า งเช่ นอาการปวดที่เกี่ย วเนื่อ งจากการอั กเสบของข้ อ เส้น เอ็ นและกล้า มเนื้ อซึ่ ง
โดยปรกติจะต้องใช้ยาแก้ปวดอย่างรุนแรงและร่วมกับยาแก้ปวดที่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน
3. ภาวะของการปฏิเสธอาหาร ทั้งที่เกิดขึ้นจากโรคทางจิตประสาท anorexia nervosa และโรคทางกายที่
เกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับจิตใจ
4. โรคทางสมอง ได้แก่ โรคพาร์กินสันส์และโรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ ในทางป้องกัน การชะลอโรค
และการบรรเทาอาการที่มีอยู่
5. โรคลมชักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถคุมด้วยยากันชักหนึ่งชนิด
6. โรคจิต schizophrenia หรือโรคจิตเภท
7. มะเร็ง เป็นยาประกบ เพื่อคุณภาพชีวิต และแก้ไขการเจ็บปวดทรมาน
โดยอาจใช้กัญชาในการรักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อช่วยเสริมหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ในปี 2017 World Health Organization (WHO) ได้ ร วบรวมเผยแพร่ Clinical and Scientific
Evidence ของสาร Cannabidiol (CBD) และในเดื อนกัน ยายน ปี 2018 WHO ได้ ร วบรวมและเผยแพร่
clinical trials ของสาร THC โดย CBD และ THC เป็นสารสาคัญที่พบได้ใ นสารสกัดจากกัญ ชา ทั้งนี้ ยังไม่พบ
รายงานการเสียชีวิตจากการใช้กัญชา overdose เนื่องจากในร่างกายไม่มี CB1 receptors บริเวณ brainstem
cardiorespiratory centres อย่า งไรก็ต าม อาจพบการเสียชีวิต จากการสูบร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก
สารพิษที่อยู่ในบุหรี่
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การรักษาโรคด้วยกัญชา
การรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาควรเริ่มด้วยขนาด 1-2 มิลลิกรัมต่อวันซึ่ง เป็นขนาดต่าสุดที่สามารถให้ฤทธิ์ใ น
การรักษา หากไม่ได้ผลจึงค่อยปรับขนาดยาขึ้น โดยในปัจจุบันมีการนาสารสกัดจากกัญชามาใช้รักษาโรคต่างๆ
ดังนี้

นอกจากนี้ อาจสามารถนาสารสกัดจากกัญชามาใช้ใ นการรักษาโรค Multiple Sclerosis (MS), Alzheimer,
และ Parkinson อันเป็นกลุ่มโรคที่เกิด จากความผิด ปกติของระบบประสาทได้ โดยพบว่า MS เป็ นโรคความ
ผิด ปกติของปลอกประสาทและแกนประสาท อาการของโรคจะเป็นๆ หายๆ และจะมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นทุก
ครั้ ง ที่ ก ลับ มาเป็ น ซ้ า โดยพบว่า มี ก ารเปลี่ย นแปลงปริ มาณของสาร AEA และ 2-AG ซึ่ ง เป็ น สารในระบบ
endocannabinoid ในแต่ละระยะของโรค
โรคหรือความผิดปกติอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับระบบ endocannabinoid ได้แก่
- ภาวะอ้ ว น: เกิ ด จากการเพิ่ ม ปริม าณของ CB1 receptor ที่ ระบบ peripheral organs ท าให้ ก าร
ควบคุมระบบ metabolism ผิดปกติ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

11

- ภาวะติดเหล้า, บุหรี่: พบว่า cannabidiol (CBD) สามารถจับกับ receptors ต่างๆ ในระบบประสาทที่
เกี่ยวข้องกับภาวะเสพติด และสามารถคลายกัง วล ลดอาการผิด ปกติทางจิตประสาท คลายเครียด และ
ช่วยปกป้องระบบประสาทได้
- ภาวะอั กเสบ: โดย endocannabinoids และ phytocannabinoids อาจลดการอัก เสบผ่า น Proresolution mediator pathway โดยพบว่าการอักเสบลดลงจะทาให้ภาวะเลือดอุดตันลดลง และการ
เกิดมะเร็งลดลง
จากข้อมูลดัง กล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าสารสกัด จากกัญชาอาจเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคและภาวะ
ผิดปกติต่างๆ ของร่างกายโดยไม่ทาให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย
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ช่วงที่ 2: การปลูกและผลิตกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วิทยากร
1. รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
อดีตผู้อานวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
3. นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
ผู้อานวยการกองกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. นายวรุณ ปุจฉากาญจน์
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชานาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
เส้นทางกัญชาจากยาเสพติดสู่ยาช่วยชีวิต
การใช้ประโยชน์ของกัญ ชามีหลักฐานมายาวนานในหลายประเทศกว่า 5,000 ปี
ทั้งในอียิปต์ อเมริกาใต้และอีกหลายประเทศ ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่ม
จากการที่มีผู้อพยพชาวเม็กซิกันเข้ามาใช้แรงงานและมีการใช้กัญชาเพื่อคลายความ
เหน็ด เหนื่อยและความเครียด ในยุค นั้นมีการแบ่งแยกเชื้อชาติและมองว่า กัญ ชา
ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในประเทศจึงเกิดการประกาศ Marijuana Tax Act ขึ้นใน
ปีค.ศ. 1937 ซึ่งควบคุมการขาย และส่งต่อกัญชา ต่อมาในปีค.ศ. 1970 ถูกแทนที่
ด้วย Controlled Substances Act (CSA) ซึ่งได้จัด กัญ ชาอยู่ใน schedules 1 ซึ่ง มีค วามร้า ยแรงเทียบเคียง
เฮโรอีน ยาอี เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงมุม มองของกัญ ชาในสหรัฐ อเมริกาเริ่มจากประสบการณ์ การใช้จ ริง ในผู้ป่ วยเด็ ก มี
ตัวอย่างดังนี้
- Charlotte Figi เด็กอายุ 3 ขวบ ซึ่ง ป่วยด้วยโรค Dravet Syndrome มีอาการชักและหัวใจหยุด
ทางาน ไม่สามารถเดิน พูดคุย หรือทานอาหารได้ จึงได้หาหนทางการใช้กัญชาในการรักษา พบว่า
ทาให้หยุดอาการชักและพูดได้ จึงเกิดการพูดถึงอย่างมากในระดับประเทศ และบริษัทซึ่งให้สายพันธุ์
กัญชาที่ใช้รักษาซึ่งมีสัดส่วนสาร CBD สูงได้ให้ชื่อพันธุ์ว่า Charlotte’s Web ตามชื่อของผู้ป่วย
- Landon Riddle ซึ่งป่วยเป็น Leukemia ต้องให้เคมีบาบัด ตั้ง แต่เด็ก พบว่ากัญ ชาทาให้คุณ ภาพ
ชีวิตดีขึ้น
- Sophie Ryan ซึ่งเป็นโรค Optic Pathway Glioma Brain Tumor พบว่ากัญชาทาให้ก้อนเนื้องอก
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- Alexis Bortell เด็กผู้ป่วยโรค Epilepsy มีอาการชัก พบว่าใช้กัญชาแล้วหายจากอาการชัก
จากการใช้ประโยชน์ทางกัญชาซึ่งได้ผลในผู้ป่วยที่ใช้จ ริง ทาให้ใ นประเทศสหรัฐอเมริกามีการยอมรับ
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในวงกว้าง
กัญชาถือเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทใน 3 กลุ่ม ได้แก่
- Depressants ส่งผลต่อระบบประสาทและทาให้การทางานของสมองช้าลง ทาให้สงบ ผ่อนคลาย
รักษาอาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย หรือกล้ามเนื้อกระตุก
- Stimulants ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเพิ่มขึ้น ทาให้ผู้ใช้ตื่นตัวและกระตือรือร้น
- Hallucinogens อาจทาให้เกิด อาการหลอน แต่เกิดได้น้อยมากและไม่เกิด กับผู้ใ ช้ทุกคน โดยอาจ
มองเห็น คนที่เดินผ่า นเป็นสัต ว์ชนิด ใดชนิดหนึ่ง ซึ่งคนละแบบกับ paranoia ซึ่งจะมองเห็นคน
ดังกล่าวเป็นผู้คอยติดตามเพื่อทาร้าย
ซึ่ง อาการของการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทจะแปรผันตามบุค คลและสายพันธุ์ของกัญ ชา และเป็น
อาการที่ไม่รุนแรงเท่ายาเสพติดประเภทอื่น และจากสถิติการเก็บข้อมูลยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการใช้กัญชา
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากัญชามีคุณประโยชน์มากกว่า โทษ โดยสามารถรักษาโรคได้หลากหลาย
และยั ง ไม่ พ บโทษรุ น แรงจากการใช้ กั ญ ชา จึ ง ไม่ ค วรจั ด อยู่ ใ น schedules 1 และปั จ จุ บั น หลายรั ฐ ใน
สหรัฐอเมริกาสามารถใช้กัญชาได้อย่า งถูกกฎหมาย จึงถึงเวลาที่จ ะปรับเปลี่ยนมุมมองจากกัญ ชาคือยาเสพติด
เป็นยาช่วยชีวิต
งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
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ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ความก้าวหน้ าในการปลูกและการผลิตกัญชาเพื่อ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ขององค์การเภสัชกรรม
การศึกษาดูงานกัญชาทางการแพทย์ ณ รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา โดยคณะ
ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ได้ไปศึกษาดูงาน
2 บริ ษั ท ได้ แ ก่ Aphria Inc. เมื อ ง Leamington และ Supreme Cannabis
Company Inc. เมือง Kincardine
บริษัท Aphria Inc. ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศแคนดาที่ทาด้า นกัญ ชา มีการผลิต ครบวงจร ปลูก
เก็บเกี่ยว แปรรูป และจ าหน่ายไปยังผู้ป่วยที่มีใบสั่งแพทย์ และเป็น 1 ใน 13 Lincensed Cannabis Producer
ในปีค.ศ. 2014 โดยมีการผลิตผลิตภัณ ฑ์ที่มีสัดส่วนสารสาคัญ (THC, CBD) แตกต่างกันเพื่อนาไปใช้รักษาโรค
ต่างๆ
บริษัท Supreme Cannabis Company Inc. เป็นบริษัทมหาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่
ที่สุด ในประเทศ และมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง 90,000 ล้า นเหรียญแคนาดา โดยบริษัทให้ความสาคัญ ด้า นการพัฒนา
สายพันธุ์และการเพาะชา มีสายพันธุ์ถึง 14 สายพันธุ์ โดยมีระบบการควบคุมทะเบียนสายพันธุ์ สามารถสอบ
กลับถึงต้นแม่พันธุ์ การขยายพันธุ์ได้ มีการปลูกในระบบปิดควบคุมแสง อุณหภูมิ สารอาหาร การกาจัดศัตรูพืช มี
พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร/กระโจม มีจานวน 26 กระโจม มีการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีที่ดีเพื่อให้ได้สารสาคัญในปริมาณ
สูง นอกจากนี้มีการสกัด ด้วย Supercritical CO2 Extraction System ได้สารสกัด และผลิต ภัณ ฑ์เป็นน้ามัน
สาหรับหยดใต้ลิ้นหรือบรรจุใน soft gelatin capsule
อีกกระบวนการหนึ่งซึ่งมีค วามสาคัญนอกจากการปลูก การผลิต และควบคุมคุณภาพของกัญชานั้น ยัง มี
การควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ทั้งรั้วโรงงาน ประตูทางเข้า-ออก การเปลี่ยนเสื้อผ้า การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ร่วมถึงการเปิด -ปิดประตูด้วยบัตรประจาตัว
โรคที่ใช้ยาจากสารสกัดกัญชา ได้แก่ แก้ค ลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบาบัด ลดอาการ
ปวด neuropathic pain ในผู้ป่วย sclerosis และผู้ป่วยมะเร็ง และลมชักที่ดื้อต่อการรักษา เป็นต้น โดยแต่ละ
โรคมีการใช้สัดส่วนของ THC และ CBD ที่แตกต่างกัน
สาหรับโครงการวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Extraction
Prototype) ขององค์การเภสัชกรรม
- มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยที่สมบูรณ์ มีปริมาณสารสาคัญที่ใช้เป็นยาสูง สามารถ
ผลิตยาจากกัญชาเพื่อทดแทนการนาเข้ายาแผนปัจจุบันและใช้ในการรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบัน
รักษาไม่ได้ผล
- แผนการวิจัยและพัฒนามี ดังนี้
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การสกัดและวิจัยผลิตภัณฑ์จากสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์จากวัตถุดิบกัญชาแห้งของกลาง
กันยายน 2561 รับมอบกัญชาของกลางจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกองบัญชาการ
ตารวจปราบปรามยาเสพติด
ธันวาคม 2561 พัฒนาวิธีสกัด ได้สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
พฤษภาคม 2562 พัฒนาสูตรตารับ ได้ผลิตภัณฑ์สาหรับการทดลองทางคลินิก
การเพาะปลูก คัดเลือก และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์
มกราคม - ธันวาคม 2562
เก็บรวบรวมสายพันธุ์กัญชาจากแหล่งธรรมชาติ (ร่วมกับป.ป.ส.)
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
เพาะปลูก คัดเลือก และปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาในโรงเรือน
ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ขยายพื้นที่การปลูกลงแปลงปลูกระดับกึ่งอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม
ทั้ง นี้มีการเตรีย มความพร้อมด้า นมาตรการความปลอดภัย โดยมีการติ ด ตั้ง กล้อ งวงจรปิด มีระบบ
เข้า-ออกจากตึกโดยระบบสแกนลายนิ้วมือ มีระบบการเข้า-ออกห้องปฏิบัติการและห้องเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ สาร
สกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา ที่รัดกุมและเข้มงวด
เป้ า หมายในเดื อนพฤษภาคม 2562 จะได้ผ ลิต ภัณ ฑ์ ต้น แบบของ sublingual drop ส าหรั บใช้ ใ น
การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์และการศึกษาทางคลินิกนาร่องในผู้ ป่วย
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
ความก้าวหน้า ทางด้ านกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ งเพื่ อ การใช้ประโยชน์ กัญ ชาทาง
การแพทย์
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อยู่ระหว่า ง
เร่งรัดด าเนินการเรื่องการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ โดยการปลดล็อคคาด
ว่าดาเนินการได้ 3 แนวทาง ซึ่งสามารถทาคู่ขนานกันไปได้ ดังนี้
1) การประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในร่า งกฎหมายยาเสพติดมีการเปิดช่องให้
มีอานาจสามารถประกาศใช้ทางการแพทย์ได้ โดยปรับให้กัญ ชาเป็นยาเสพติด ให้โทษประเภท 2
แนวทางนี้สามารถดาเนินการได้เร็ว (คาดว่าภายในเดื อนมกราคม พ.ศ. 2562) แต่จะจากัดการใช้
เฉพาะบางประเภท เช่น สารสกัดกัญ ชาสามารถใช้ได้ แต่ตารับยาแผนไทยบางต ารับที่ใช้กัญ ชาไม่
สามารถใช้ได้ เป็นต้น
2) การประกาศคาสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ที่ อาศัยตามรัฐ ธรรมนูญ ชั่วคราว
ม.44 ปลดล็อคให้สามารถใช้กัญชาได้ โดยไม่อยู่ในพรบ.ยาเสพติดให้โทษ คาดว่าจะปลดล็อคเรื่อง
การเสพหรือใช้กัญชาได้ แต่ยังควบคุมการผลิตแบบยาเสพติดให้โทษประเภท 5
3) การผลักดันร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปี 2557-2558
ได้เริ่มปรับกฎหมายยาเสพติด โดยคาดว่าร่างประมวลกฎหมายดั ง กล่า วจะมีผลบังคับใช้ในเดือน
พฤษภาคม 2562 เพื่อรับรองการใช้กัญชาทางการแพทย์
การปลดล็อคการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้น สิ่งที่สาคัญต้องมีการควบคุมตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ตั้ง แต่การคัดเลือกสายพันธุ์ สัดส่วนสารสาคัญ ซึ่งหากสัดส่วนสารต่า งกันก็สามารถใช้ประโยชน์ ได้แตกต่างกัน
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ดังนั้นการควบคุมสายพันธุ์มีความสาคัญมาก ในส่วนกลางน้าด้านการวิจัยและพัฒนาสารสกัด และสูตรตารับมี
การควบคุมโดยหน่วยงานวิชาการ และปลายน้านั้นจะควบคุมอย่า งไร ในส่วนของการขึ้นทะเบียน และแพทย์ผู้
สั่งจ่าย
นายวรุณ ปุจฉากาญจน์
การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
การจดสิท ธิบั ต รในต่ า งประเทศและในประเทศไทย จะใช้ข้ อตกลงบนพื้ น ฐาน
เดียวกัน โดยประเทศไทยยึดหลักการตามข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ค้ า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights :
TRIPS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ในการยื่นคาขอจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชา จะมีขั้นตอนดังนี้
1) กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาว่าขัดต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ในมาตรา 9(1) ซึ่งกาหนดว่า
สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืชไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติหรือไม่ หากขัดกับ
มาตราดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ เช่น สารสกัดจากกัญชาไม่สามารถจดได้
2) หากการยื่ นคาขอไม่ขัด กับมาตรา 9(1) เช่น ต ารับยาจากกัญ ชาสาหรับใช้รักษาโรคต่า งๆ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าสามารถจดได้หรือไม่ โดยพิจารณาตามหลักการคือ ต้อง
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้
3) เมื่อผ่า นการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2) จะประกาศโฆษณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคัดค้านหรือ
ให้ข้อเสนอแนะได้ เมื่อประกาศโฆษณาแล้วผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ เจ้าหน้าที่จ ะ
นาข้อคัด ค้านหรือข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาร่วมกับการตรวจสอบการประดิษ ฐ์อีกครั้ง
ก่อนจะพิจารณาว่าสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือไม่
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ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
สรุ ป ประเด็ น จ ะป ล ดล็ อ คกั ญ ช าได้ อ ย่ า งไร โดย คณ ะ เภ สั ช ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการปลดล็ อคกัญ ชาเพื่ อใช้ประโยชน์ท างการแพทย์ สามารถด าเนิน การได้ 4
แนวทางหลัก ดังนี้

สถานการณ์การปลดล็อค
ระยะเวลา
1. พื ชกั ญ ชา และสารสกั ด รอเวลาการตัดสินใจ
กัญ ชา ไม่อ ยู่ใน พรบ. ยาเสพ
ติดให้โทษ (ถูกกฎหมาย)

ข้อดี
ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้เสรี

2. ปรั บ ให้ ย าเสพติ ด ให้ โท ษ
ประเภท 5 (ยส5) เสพหรือใช้ใน
มนุษย์ได้ (ร่างประมวลกฎหมาย
แก้ไขมาตรา 57)
3. ปรับให้กัญชาเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท2 (ยส2)

รอผ่านสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.)
(คาดการณ์เวลาไม่ได้)

ยส5 สามารถใช้ทาง
การแพทย์ และวิจัยได้

เสนอโดยคณะกรรมการ
ยาเสพติด และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุขลงนาม
(ดาเนินการได้ทันที)

สารสกัดกัญชา สามารถทา
วิจัย เสพได้
ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน

4. ปรับกลไกและระดับควบคุม
ให้ ยส5 คล้าย ยส2 (ร่าง พรบ
เสนอโดย นายสมชาย
แสวงการ และคณะสนช.)

รอผลประชาพิจารณ์
และเสนอโดยสนช.
เวลาขึ้นกับการ
เสนอแนะ

ข้อเสีย
การใช้ท างการแพทย์ของประชาชน
อาจไม่ถูกต้อ งตามหลักวิชาการแพทย์
และต ารับยา และควรอยู่ภ ายใต้ก าร
ดูแลและควบคุมของแพทย์
ใช้เวลาในการแก้ไขพรบ. นาน

- พืชกัญชายังเป็น ยส5 ทาให้มีต ารับ
ยาแผนไทยบางตารับที่ใช้พืชกัญชายัง
ไม่สามารถใช้ในคนได้
- มาตรการการควบคุมจะเข้มงวดขึ้น
ไม่สอดคล้อ งกับหลักการลดทอนการ
กาหนดโทษทางอาญา
สารสกัดกัญชา พืชกัญชา
มาตรการการควบคุมจะเข้มงวดขึ้ น
สามารถทาวิจัยได้ เสพได้ ทั้ง ไม่สอดคล้อ งกับหลักการลดทอนการ
แผนไทยและแผนปัจจุบัน
กาหนดโทษทางอาญา

เมื่อมีการปลดล็อคกัญชา ต้องมีการควบคุมการใช้กัญชาในการศึกษาวิจัยและการใช้ในทางการแพทย์
อย่างครบวงจร ดังนี้
- ต้นน้ า คือส่วนของขั้ นตอนการปลูกกั ญ ชา ต้ องมีม าตรฐานการปลูก (GACP) การพั ฒนาสายพัน ธุ์
สัดส่วนสารสาคัญ (THC, CBD) และปัจจุบันได้มีการจัด ทา (ร่าง) แนวทางพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และ
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ปลูกกัญชา
- กลางน้า ได้แก่ ขั้นตอนการแปรรูป/สกัด การศึกษาวิจัยในสัต ว์ทดลอง การพัฒ นาต ารับ/ผลิต ภัณ ฑ์
สาเร็จ รูปต้ องอยู่ภายใต้มาตรฐาน GMP/GLP และปัจ จุบันได้มีการจัด ทา (ร่า ง) แนวทางการปฏิบัติใ นการ
จัดเตรียมสถานที่สาหรับการผลิต (ประเภทอื่นๆ) จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
- ปลายน้า ได้แก่ การศึกษาวิจัยทางคลินิก การรับรองตารับ และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อ้างอิง
ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยในมนุษย์
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โดยในส่วนต้นน้าและกลางน้าสามารถด าเนิ น การได้ก่อนประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผลบัง คับใช้
ภายใต้การขออนุญาตตามกฎหมาย และปลายน้าต้องดาเนินการหลังกฎหมายบังคับใช้
ปัจ จุ บั น คณะกรรมการกัญ ชามี การแบ่ ง การท างานเป็ น 4 คณะทางานย่อ ย ซึ่ ง ดู แลในส่ วนการ
พัฒนาการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ พัฒนาการสกัด และการตรวจวิเคราะห์ พิจ ารณาการนากัญ ชามาใช้
ทางการแพทย์ และวางระบบการควบคุม ในการศึกษาวิจั ยและการใช้ กัญ ชาในทางแพทย์ ทั้ง นี้เพื่ อร่วมกั น
วางแผนแม่บทการวิจัยเพื่อนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งการด าเนินการในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้สามารถปลูกและผลิตกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทยได้สาเร็จ
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ช่วงที่ 3: ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis)

วิทยากร
1. นพ. สมยศ กิตติมั่นคง
ผู้เขียนหนังสือ ‘กัญชาคือยารักษามะเร็ง’
2. นายวีระพันธ์ งามมี
ผู้อานวยการมูลนิธิโอโซน
ผู้ดาเนินการอภิปราย
นพ.สมนึก ศิริพานทอง
กรรมการสมาคมเซลล์บาบัดไทย
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นพ.สมนึก ศิริพานทอง

นพ. สมยศ กิตติมั่นคง

นายวีระพันธ์ งามมี

สรุปประเด็นการเสวนาได้ดังนี้
- คนไทยใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคตั้งแต่สมัยโบราณ ตัวอย่างการใช้กัญชามีดังนี้

สมัยรัชกาลที่ 3 มีการสกัดสารสาคัญจากดอกกัญชาด้วยน้ามันงา
สมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เหล้าในการสกัดกัญชานามารักษามะเร็ง
มีตารับยาทาลายพระสุเมรุ ใช้รักษาอาการกล้ามเนื้อเกร็ง
มีการนากัญชาแก่งกระจานมาใช้ในการรักษาเบาหวาน
- กัญชา 100 ต้น จะมีน้าหนักประมาณ 10 กิโลกรัม สามารถให้น้ามันสกัดจากกัญชาปริมาณ 1 กิโลกรัม นับเป็นมูลค่า 1.2
ล้านบาท
-

- กัญชานอกจากจะมีสารสาคัญ CBD และ THC แล้ว ยังมีสารสาคัญในกลุ่ม cannabinoids ในกัญชาอีก 144 ชนิด
รวมถึง Terpenes และ Flavonoid ซึ่งสารสาคัญดังกล่าวต้องถูกสกัดโดยวิธีให้ความร้อนเพื่อให้ได้สารที่มีฤทธิ์ใ น
การรักษา
- ผลข้า งเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาด้วยกัญ ชา ได้แก่ ปากแห้ง (60.6%), อยากอาหาร (60%), อารมณ์ ดี
เคลิบเคลิ้ม (44%), ง่วงนอน (23%), อ่อนเพลีย (28.6%), ตาแดง (32%), และตาพร่ามัว (13%)
- ประมาณช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศอิสราเอลได้ทาการเก็บรวบรวมสายพันธุ์กัญ ชาเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง
โดยในขณะนี้มีการเก็บรวมรวมสายพันธุ์กัญชาไว้ประมาณ 500 สายพันธุ์ พบว่าต้องมีสารสาคัญผสมอย่างน้อย 3
ชนิดจึงจะมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง
- วิธีการสกัดที่ต่างกันจะให้สารสกัดที่มีส่วนประกอบสารสาคัญที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม สารสกัดจากกัญชาที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลยับยั้งการเจริญของเซลล์ปกติ
- วิธีการและสภาวะแวดล้อมในการปลูกจะมีผลต่อปริมาณสารสาคัญในกัญ ชา โดยพบว่ารังสี UV-B จะช่วยเพิ่ม
ปริมาณของสาร THC อีกทั้งในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของต้นกัญชาจะให้สารออกฤทธิ์ใ นปริมาณที่แตกต่า ง
กัน
- การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งสมองจานวน 21 คน ถึงฤทธิ์ของสารสกัดจากกัญชา (THC:CBD) ที่ให้ร่วมกับ
ยา temozolomide ในการรักษามะเร็ง Glioblastoma Multiforme เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใ ห้ยาหลอกร่วมกับยา
temozolomide โดยผลการศึกษาพบ %รอดชีวิต = 83% ในกลุ่มที่ไ ด้รับ THC:CBD ร่วมกับยา temozolomide (12
คน) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกร่วมกับยา temozolomide ( 9 คน) พบ %รอดชีวิต = 53% โดยกลุ่มที่ไ ด้รับ
THC:CBD ร่วมกับยา temozolomide มีจ านวนวัน รอดชีวิต เฉลี่ยที่ยาวนานกว่า กลุ่มที่ไ ด้รับยาหลอกร่วมกับยา
temozolomide

- ในปัจจุบันการรักษาด้วยสารสกัด จากกัญ ชาได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั้งยุโรป สหรัฐ อเมริกา โดย
กัญชาแต่ละสายพันธุ์มีความจาเพาะต่อโรคแต่ละชนิด ทั้งนี้ปริมาณสารออกฤทธิ์ขึ้ นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
ปลูก และวิธีการสกัด สาหรับฤทธิ์ในการรักษามะเร็ง นั้น อาจเกิด จากการออกฤทธิ์ร่วมกัน (Entourage effect)
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ของสารหลายตัวที่อยู่ในสารสกัด จากกัญ ชา โดยหากใช้สารสกัด จากสายพันธุ์กัญ ชาที่ถูกต้อง แม้ใช้ใ นความ
เข้ ม ข้ น ต่ าก็ มี ผลยั บ ยั้ง เซลล์ ม ะเร็ งได้ อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ค วรใช้ ส ารสกั ด จากกั ญ ชาร่ วมกั บ การรั ก ษาด้ ว ย
Immunotherapy เนื่องจากจะทาให้ประสิทธิภาพของ Immunotherapy ลดลง
จากประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ที่มีมาแต่โบราณทาให้เกิดประเด็นคาถามถึงความชอบธรรมและ
ข้อจากัด ในการใช้ประโยชน์จากกัญชาอันเนื่องมาจากการจั ดกลุ่มกัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายซึ่งส่ง ผลให้อีก
ทางเลือกหนึ่งของการรักษาขาดหายไป ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้มีการพิจ ารณาปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ
รวมถึงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางที่สร้างสรรค์ได้
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ช่วงที่ 4: การประชุมระดมสมอง
กลุ่มที่ 1) การเปลี่ยนมุมมองความคิด (Mindset) จากการใช้กัญชาเป็นยาเสพติด สู่การใช้กัญชาเป็นยารักษาโรค
เพื่อนาไปสู่การแก้กฎหมายที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

กลุ่มที่ 2) การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่ างปลอดภัย และถูกกฎหมาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ
มงคลนาวิน

กลุ่มที่3) การสื่อสารสังคมเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการรักษาโรคให้ถูกกฎหมาย ณ ห้องธงทอง
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กลุ่มที่ 1 การเปลี่ยนแปลงมุม มองความคิด (Mindset) จากการใช้กัญชาเป็นยาเสพติด สู่การใช้กัญชาเป็น
ยารักษาโรค เพื่อนาไปสู่การแก้กฎหมายที่พึง ประสงค์
ผู้นาเสนอ : พ.ต.ท.อมระ มั่นดี
ข้อเสนอแนะและมุมมองของผู้เข้าร่วมระดมสมอง
1. ในการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดจากการใช้กัญชาเป็นยาเสพติด สู่การ
ใช้กัญชาเป็ นยารักษาโรคนั้น จ าเป็นต้องต้องให้ค วามรู้ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 3
ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (ได้แก่ ฝ่ายกฎหมาย และผู้กาหนดออกนโยบาย)
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (ได้แก่ แพทย์แผนปัจ จุบัน และแพทย์แผน
ไทย) และ กลุ่มผู้ป่วย (ได้แก่ ญาติ ครอบครัว และประชาชน)
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีแนวคิดมากจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐ อเมริกา ซึ่ง อาจมีค วาม
เหมาะสมในยุคสมัยนั้น จึงควรปรับปรุงให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน
3. การแก้ไขกฎหมายต้องใช้ค นกลางเป็นผู้ให้ข้อมูล เช่น นักวิชาการ และต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ต้องไม่มีอคติเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง
4. กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงนั้น ต้องมีค วามสมดุลในการควบคุมผู้ใช้และผู้ผลิต เช่น ผู้มีสิทธิในการปลูกและ
ใช้ การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ จะมีมาตรการอย่างไรในการควบคุม
5. มีมาตรการจัด การกลุ่ม ผู้เสี ยประโยชน์จ ากการแก้ก ฎหมาย ซึ่ง อาจไม่ เห็ นด้วยกับการแก้กฎหมาย
ดังกล่า ว เช่น กลุ่มผลิต ยาที่ใ ช้เคมีหรือการฉายแสง เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญ ชาในการผลิตยา
กลุ่มคนพวกนี้จะเสียหายเนื่องจากได้ลงทุนไปมหาศาล
6. การปลดล็อกการใช้กัญชา ต้องเป็นขั้นตอน โดยขั้นแรก ควรควบคุมการใช้ใ ห้ใช้ไ ด้เฉพาะตามใบสั่ง
แพทย์ก่อน และมีการกาหนดระยะเวลาและเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อพิจ ารณาการปลดล็อกในขั้นต่อ ๆ
ไป จนสุดท้ายอาจมีการใช้อย่างเสรี ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือของคนในประเทศในการก้าวข้า มแต่ละ
ขั้น
7. แนวโน้มการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้น ทั่วโลกมีการยอมรับมากขึ้น ส่วนประเทศไทยนั้น หากต้องการ
เปลี่ ยนแปลงต้องให้มีตั วแทนทาหน้ า ที่แสดงความคิด เห็น และเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เช่น กลุ่มนักวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นต้น
8. จากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า กัญ ชามีคุณประโยชน์มากกว่า
ผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมทางกฎหมาย จึงเป็น
อุปสรรคในการใช้งานทางการแพทย์และการวิจัย ประเทศไทยจึง ควรมีการแก้ไ ขกฎหมายในส่วนนี้
โดยเร็ว
9. ในส่วนของแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาแต่โบราณอยู่แล้ว ไม่ยากเท่าการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
แพทย์แผนปัจจุบัน แต่ต้องใช้ข้อมูลงานวิจัยและหลักการทางวิชาการเพื่อปรับวิสัยทัศ น์ของแพทย์ใ ห้
ยอมรับได้
10. ต้องมีการเก็บข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในส่วนของผลที่ได้รับเพื่อเป็นประโยชน์ใ น
การศึกษาวิจัยต่อไป
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11. นอกจากการให้ความรู้แก้ผู้ป่วยแล้ว ยังต้องให้ความรู้แก่ญาติและครอบครัวด้วย เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง
เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้เป็นที่ยอมรับ
12. ต้องมองภาพรวมของสังคม ว่า กัญชาถูกขับเคลื่อนไปอย่างไร ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้
ทันต่อสังคมโลก
13. ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองว่า “กัญชาไม่ใ ช่ยาเสพติด ” ทั้ง นี้ใ นอดีต มีการใช้กัญ ชาในครัวเรือนเป็นปกติ
สาหรับการปรุงอาหาร ใช้เพื่อการนันทนาการและสุขภาพ ไม่ใ ช่การเสพติด เนื่องจากยาเสพติดหรือสาร
เสพติด ต้องใช้สิ่งนั้นในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ
14. อคติของกัญชา คือคาว่า “เมา” ทาให้สังคมไทยบางกลุ่มมองภาพติด ลบ ควรแก้ให้มองในมุมมองที่ว่า
คือการผ่อนคลาย การรักษา และมีความปลอดภัย มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
15. ทาลายความเชื่อเดิม ๆ และสร้างความรู้ใหม่ให้แก่ประชาชน
16. ควรศึกษาข้อมูลจากผู้ที่ใ ช้โดยตรง เช่น ผู้ป่ วยมะเร็ง ต่อมน้าเหลืองระดับที่ 4 ที่ทาเคมีบาบัด ได้รับ
ผลกระทบมี อ าการปวดรุ น แรง นอนไม่ ห ลั บ เมื่ อ ใช้ น้ ามั น กั ญ ชา เขาสามารถนอนหลั บ เดิ น
ออกกาลังกาย และรับประทานอาหารได้
17. โดยสรุป ควรแก้กฎหมาย โดยการนากัญชา ออกจากพ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย และนาไปต่อยอดในการใช้ทางการแพทย์ต่อไป
กลุ่มที่ 2 การใช้กัญชาในทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย
ผู้นาเสนอ : นพ.สมนึก ศิริพานทอง

3.
4.
5.
6.
7.

ข้อเสนอแนะและมุมมองของผู้เข้าร่วมระดมสมอง
1. ระบบสุขภาพในประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย ระบบการแพทย์
แผนปัจจุบัน ซึ่งรับรองโดยกรมการแพทย์ และถูกควบคุมโดยแพทยสภา
และระบบแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งถูกควบคุ มโดยสภา
การแพทย์แผนไทย
2. ตามข้อ 1. การจะนากัญชามาใช้ จึง ต้องสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ระบบตามแต่
บริบทที่เอื้ออานวย
ผู้ป่วยที่จ ะรับบริการยาที่เกี่ยวกับกัญ ชา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยกับสถานพยาบาลที่ได้รับรองตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาดังกล่าว
การสั่งใช้ยา ต้องเป็นผู้มีใบอนุ ญาตตามที่ระบบกฎหมายของประเทศไทยรับรอง โดยหน่วยงานของรัฐ
สามารถตรวจสอบได้
การนายาไปใช้ที่บ้าน ต้องมีการสอนผู้ป่วยถึงวิธีการใช้ยาอย่างเข้าใจ
ต้องมีการกาหนดกระบวนการเกี่ยวกับมาตรฐานทางการวิจัย
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ต้องผ่านการอบรมหลักสูต รการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ผ่านการรับรองโดย
สภาวิชาชีพ ทั้งสองระบบ
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8. นโยบายต้องยึด ผู้ป่วยเป็นศูน ย์กลาง โดยให้ ผู้ป่วยสามารถเข้า ถึง ยาได้ เช่น ราคายาต้องเหมาะสม
ปริมาณยาที่ผลิตต้องเพียงพอ
9. การที่ยังแบ่งแยกระบบการแพทย์ เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย ต่างคนต่า งศึกษาวิจัย
แยกกัน จะทาให้ ประสิทธิภาพในการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ นั้น ช้ากว่า ที่ค วรจะเป็น ดัง นั้น จึงควรให้
ระบบการแพทย์ทั้งสอง แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การรักษาต่อไป
กลุ่มที่ 3 การสื่อสารสังคมเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการรักษาโรคให้ถูกกฎหมาย
ผู้นาเสนอ : ช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา
ข้อเสนอแนะและมุมมองของผู้เข้าร่วมระดมสมอง
1. สิ่งที่ต้องมีการสื่อสาร ประกอบด้วย
1.1 กัญชา คือ ยาสมุนไพร มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
1.2 การออกฤทธิ์ของกัญชามีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์
1.3 มาตรฐานในการปลูกกัญชา
1.4 กัญชานั้น เน้นการรักษาโรคของผู้สูงอายุ เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์
1.5 ประชาชนต้องรับรู้และเข้า ใจว่า มีการใช้กัญ ชา ในการรักษาโรคต่าง ๆ และ ระเบียบที่รัฐออกมานั้น
มิได้ใช้เพื่อประโยชน์ของนายทุน แต่ออกมาเพื่อประโยชน์ของประชาชน
2. ใครเป็นผู้สื่อสาร ประกอบด้วย
2.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้ชัดเจนว่า ต้องการสื่อสารถึงใคร (ทางกลุ่มเห็นว่า ควรสื่อสาร
เน้นหนักที่กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะประชาชนที่อายุน้อยกว่านั้น มีความเข้าใจว่าการใช้
กัญ ชาในทางการแพทย์ เป็นเรื่องที่เกิด ขึ้นมานานแล้วในสังคมโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ)
2.2 อย. ปปส. คณะกรรมการยาเสพติด องค์การเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย สื่อมวลชน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเหล่านี้ ควรเป็นผู้แจ้งและทาความเข้า ใจแก่ประชาชน เพราะเป็นหน่วยงานที่น่า เชื่อถือ และ
เข้าถึงประชาชนได้ดี
3. แนวคิดหลังวิเคราะห์ร่วมกันแล้ว แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ
3.1 กัญชายังเป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุม
3.2 กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ต้องเข้าถึงได้ กล่า วคือ เข้า ถึงได้โดยประชาชน (พืชสวนครัว) และเข้าถึงได้ใ น
ระบบอุตสาหกรรม
4. สิ่งที่ผู้กาหนดนโยบายและกฎหมายต้องคานึงเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
4.1 ออกกฎหมายที่คุ้มครองประชาชน
4.2 ตัวเลขงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาของรัฐสามารถลดลงได้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ประชาชน
4.3 สามารถเก็บภาษีและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น กรณีมีอุตสาหกรรมที่รับรอง ปลูก สกัดกัญชา
4.4 ช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาที่จาเป็น ได้มากขึ้น เราต้องการแก้อนุสัญ ญาระหว่างประเทศ อันเป็นกฎหมายที่
ทาให้ประเทศไทย ไม่สามารถพัฒนาด้านยาได้ ซึ่งหากดาเนินการล่าช้า เราอาจเสียความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้
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การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. นพ.สมนึก ศิริพานทอง แสดงความคิดเห็นว่า มาตรฐานการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ควรพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาว่าคนไข้แพ้หรือไม่
1.2 หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่แนะนาให้ใช้
1.3 บุคคลผู้มีอาการประสาทหลอน ไม่ควรใช้
1.4 กัญชาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและความดัน ดังนั้นต้องระวังในกลุ่มคนที่มีอาการ เส้นเลือดตีบ โรคหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ โรคความดัน
1.5 การใช้ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์
2. พลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัย เกียรติอนันต์ (ผู้เข้า ร่วมสัมมนา) แสดงความคิดเห็นว่า แพทย์แผนปัจจุบัน
ยัง ยึ ด ติ ด การรัก ษารูป แบบเดิ ม เช่ น วิ ธีรั ก ษามะเร็ง ยัง ใช้ วิธี เดิ ม เมื่อ 50 ปีก่ อน แต่ก ลุ่ม ที่ ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงกลับไม่ใ ช่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพราะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มองเฉพาะส่วนที่ตัวเองเชี่ยวชาญ
การเปลี่ยนความคิดจึงเป็นเรื่องยาก แต่เชื่อว่าในเร็ววันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
3. แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร– อดีตแพทย์ประจาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ผู้เข้าร่วมสัมมนา) ยืนยันว่า
การแพทย์แผนปัจจุบัน มีการศึกษาอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ เมื่อกัญ ชายังเป็นสิ่ง ผิด กฎหมายอยู่ทั้งใน
ความเป็นจริงและความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ จึง เป็นการยากต่อการรวบรวมข้อมูล ศึก ษา และต่อยอดสู่
ยาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ภาพชีวิตของประชาชน จึงเสนอให้มีการสื่อสารเบื้องต้นก่อนมีการแก้กฎหมาย ว่า
กัญชานั้น สามารถใช้เป็นยาสามัญประจ าบ้า นได้ มีประโยชน์ใ นการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ
ได้มากมาย
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร
1. รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
อดีตผู้อานวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ภญ.สาลี ใจดี
ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)

ผู้ดาเนินการอภิปราย

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจ กาล
1. กรณี ค วามคิ ด ความเข้ า ใจเกี่ย วกั บ การใช้ กัญ ชาทางการแพทย์ นั้ น ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัยรุ่นเป็นวัยที่มีอัตราการยอมรับมากกว่าวัยสูงอายุ
สาหรับประเทศไทย ล่าสุดได้รับข้อมูลจากวุฒิสภา ว่ามีผู้ที่เข้าใจว่า กัญชา
เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคได้ มากถึง 99% จากจานวนผู้แสดง
ความคิดเห็น 16,431 คน
2. ออสเตรเลีย ให้ความสาคัญกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชน จาก
การสารวจความคิด เห็น ประชาชน 84% สนับสนุนการใช้กัญ ชาทางการแพทย์เท่า นั้น ไม่สนับสนุนถึงการใช้
นันทนาการ
3. ในการสื่อสารให้ประชาชนปรับความเข้า ใจเกี่ยวกับกัญ ชานั้น เป็นแนวคิดที่ดี และสนับสนุนให้ทา
เป็นประการแรก ก่อนการแก้ไขกฎหมาย โดยอาจมีวิธีสื่อสารได้หลายรูปแบบ หนึ่ง ในนั้นอาจเป็นการเปลี่ยนชื่อ
ต้นกัญชา คล้ายกับกรณีการเปลี่ยนชื่อต้น ลั่นทม เป็น ลีลาวดี
ผศ.ภญ.สาลี ใจดี
1. การทดลองใช้ยาที่ผลิต จากกัญ ชานั้น มีการทดลองกันมานานแล้ว แต่ไ ม่
สามารถทดลองในมนุ ษ ย์ไ ด้ เนื่องจากข้อจ ากัด ทางกฎหมาย จึง ทาการ
ทดลองได้เพียงในสัตว์เท่านั้น
2. องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเป็นองค์ค วามรู้ที่มีค่า ควรนามาปรับใช้กับ
การรักษาในไทย ควรปรับให้แพทย์แผนไทย มีระดับการรักษาขึ้นมาเทียบเท่า กับ
แพทย์ แผนปั จ จุ บัน เรี ยกร้ องให้ ภาพทางสั ง คม มองแพทย์ ทั้ง สองแบบแผนใน
ลักษณะควบคู่กันไป มิใช่มองว่า แพทย์แผนไทยด้อยกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน
3. ปัจ จุบันมีการพิจ ารณา ประมวลกฎหมายยาเสพติด และ ร่า งพ.ร.บ. ที่ขณะนี้อยู่ที่ขั้นตอนการ
พิจารณาของ สนช. ที่ปรับให้กัญชาและกระท่อม เป็นสารเสพติดประเภทเดียวกับมอร์ฟีน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อ
การศึกษาและพัฒนายามากขึ้น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ถาม: เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะแยกข้อเสียของกัญชาเหลือไว้แต่ข้อดี
ถาม: เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะยกพืชทั้งหมดที่มีฤทธิ์คล้ายกับกัญชาให้ถูกกฎหมายหรือทาให้เอื้อต่อการต่อยอด
เสริม : เรื่องสายพั นธุ์ของกัญชา เราควรให้โอกาสหลาย ๆ หน่วยงาน ในการพัฒนาสายพันธุ์สาหรับโรคหรือ
อาการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
ตอบ : การสกัด แยกข้อดีข้อเสียของกัญ ชานั้น ในทางทฤษฎีเป็นไปได้ แต่ยากมากในทางปฏิบัติ ดัง นั้นการ
ต้องการแก้ไขโรคหรืออาการใดโดยเฉพาะ ต้องเลือกพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับกลุ่ มอาการนั้น ๆ ส่วนสายพันธุ์
ไทย ยังไม่คงที่ด้านอัตราส่วนของปริมาณสารต่าง ๆ จึงยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสายพันธุ์ใดช่วยด้านใด
รวมถึงกระท่อมด้วย
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(ผู้เข้าร่วมสัมมนา)
ถาม: ปัญหาทางกฎหมายว่า สายพันธุ์ไม่สามารถจดทะเบียนสายพันธุ์ได้ บางสายพันธุ์ถูกต่างชาติจดทะเบียนไป
แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
ผศ.ภญ.สาลี ใจดี
ตอบ : ตราบใดที่เรายังไม่แก้กฎหมาย ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งขณะนี้กาลังพยายามแก้ไขอยู่
(ผู้เข้าร่วมสัมมนา)
ถาม: อยากเห็นการศึกษาวิจัยทางการเกษตร ศึกษากรณีการปลูกกัญ ชาตามวิถีพื้นบ้า น เพราะการปรุงยาไทย
กัญชานั้นมาจากการปลูกและปรุงตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยหลักของการปรุงยาไทย ยึดถือที่รสของยา
รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
ตอบ : ตามต าราเดิม ของไทย อาจจะมี วิธีดู หรือ เลื อกวัต ถุดิ บ เช่น ใช้ร ากแก่ หรือ รากอ่ อน แต่ไ ม่ไ ด้ มีการ
ถ่ายทอด จึงทาให้การปรุงยาแผนไทยในปัจจุบันผิดเพี้ยนไป ดังนั้น ต้องมีการทดลองยาเพื่อปรับปรุงให้ตาราปรุง
ยาแบบแผนไทยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อให้มีแบบแผนและมาตรฐาน
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ช่วงที่ 5 : แนวทางพัฒนากัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) สู่ความชอบด้วย
กฎหมาย (Legalization)

วิทยากร
1. ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.ภก.วิโรจน์ สุ่มใหญ่
ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ

ผู้ดาเนินการอภิปราย

อาจารย์ ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ดร.ภก.วิโรจน์ สุ่มใหญ่
1. อนุ สั ญ ญาเดี่ ย วว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด ให้ โทษ (ค.ศ. 1961) (The Single
Convention on Narcotic Drugs, 1961) และพิ ธีสารแก้ไ ขเพิ่ มเติมอนุสัญ ญา
เดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 (The 1972 Protocol Amending the
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ถื อ เป็ น “กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ” (International Law) ที่กาหนด “มาตรฐานขั้นต่า” ในการควบคุมการ
ใช้สารเสพติด (ซึ่งรวมถึง “กัญชา”) ในระดับระหว่างประเทศ โดยรัฐภาคีของอนุสัญ ญาฯ มีพันธกรณีต้องปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรากฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตามเนื้อหาในอนุสัญญาฯ
2. “กัญชา” (Cannabis) (หมายถึง ดอกและผลส่วนยอดของ “พืชกัญชา” (Cannabis Plants) ซึ่ง
รวมถึง “สารสกัดจากกัญชา” ถูกจัด ให้เป็น “ยาเสพติด ” หรือ “สารเสพติด ” ประเภทที่ 1 (Schedule 1)
(จากทั้งหมด 4 Schedule) ตามอนุสัญญาฯ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมฯ ค.ศ. 1972 ซึ่งสารเสพติด
ในประเภทนี้ รัฐ ภาคีสามารถนาไปใช้ประโยชน์เฉพาะวัต ถุประสงค์ทางการแพทย์และในทางวิทยาศาสตร์ไ ด้
ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่อนุสัญญาฯกาหนด ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก การแปรรูป นาเข้า ส่งออกหรือ
แจกจ่าย โดยไม่รวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนันทนาการ (Recreational Use)
3. ในการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ตามอนุสัญญาฯ นั้น รัฐภาคีต้องมี
การประเมินผลปริมาณความต้องการกัญชาเป็นยารักษาโรค, รายงานสถิติการใช้ต่อคณะกรรมการควบคุมสาร
เสพติดระหว่างประเทศเป็นประจาทุกปี, จากัด ปริมาณการผลิต และการส่ งออก, ออกใบอนุญาตให้กับผู้ผลิตยา
(ยกเว้นหน่วยงานรัฐเป็นผู้ผลิต เอง), ออกใบอนุญ าตควบคุมสถานที่ใ นการผลิต ยา, ออกใบอนุญ าตควบคุม
การค้าและการแจกจ่าย (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ เป็นผู้ดาเนินการเอง) รวมถึงควบคุมและตรวจสอบดูแลตัวบุคคล
และบริษัทที่เกี่ยวข้องในการค้า และแจกจ่าย, ไม่อนุญาตให้มีการครอบครองยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐตาม
กฎหมายเสียก่อน, จัดตั้ง “หน่วยงานควบคุมการใช้กัญชาแห่งชาติ” (National Cannabis Agency) เป็นการ
เฉพาะเพื่อควบคุมการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญ ชาสาหรับการสกัด สารสาคัญหรือยางเพื่อทาเป็นยา โดย
ต้องมีการกาหนดพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเพาะปลูกได้ ฯลฯ
4. ในด้า นการแพทย์ท างเลือ ก ให้เป็น สิท ธิของรัฐ ภาคีที่ จ ะก าหนดแนวทางในการใช้กัญ ชาทาง
การแพทย์เองภายในประเทศ
5. โดยสรุป อนุสั ญ ญาฯ ก าหนดให้ รัฐ ภาคีต้ อ งออกใบอนุญ าตและควบคุม การผลิต กัญ ชาทาง
การแพทย์, รับประกันคุณ ภาพของยาที่ผลิตขึ้นว่าจะสามารถรักษาโรคได้จริงตามมาตรฐานจากการศึกษาวิจัย
และอยู่ภายใต้การดูแลของวิชาชีพ, ควรจัดระบบการขึ้นทะเบียนยาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นการคัด กรองยาที่มี
มาตรฐานก่อนนาไปใช้จริง
6. ในวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จะมีการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้า นยาฯ ที่
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยจะมีการพิจ ารณาเชิงวิพากษ์สาหรับกัญชาและสาระสาคัญจากกัญชาว่า
มีประโยชน์ในทางการแพทย์จริงหรือไม่ เช่น พืชกัญชาและยางกัญชา, สารสกัดจากกัญชา, สาร THC เป็นต้น
7. ข้อเสนอในการแก้ปัญหาของประเทศไทยนั้น ควรปฏิบัติดังนี้
- ดาเนินการตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนี้
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(1) ใช้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกในการแก้ปัญหา
(2) อย.ด าเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. … เรื่องประกาศรายชื่อ
และจัดแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติม) ออกตามความใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 โดยประกาศกาหนดให้ Cannabis resin, Cannabis oil, Cannabis extract
และTincture of cannabis เป็นยาเสพติด ให้โทษในประเภทที่ 2 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติด ฯ
พ.ศ. 2522 และประกาศกาหนดให้ พืชกัญ ชา (Cannabis plant) เป็นยาเสพติด ให้โทษ
ประเภทที่ 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ พ.ศ. 2522
ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
1. การทาความเข้า ใจปรัชญาและมุมมองของกฎหมายเกี่ยวกับ “กัญ ชาทาง
การแพทย์ ” จ าเป็ นต้ องศึ กษา “ทฤษฎี การศึก ษานิติ ศ าสตร์ที่ค รบวงจร” ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 สถานี ดังนี้
1.1 การศึ ก ษานิ ติ ศ าสตร์ เชิ ง กฏเกณฑ์ (Normative Science) หมายถึ ง
การศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ รั ฐ ตราขึ้ น ใช้ บั ง คั บ ว่ า
เจตนารมณ์และสาระสาคัญอย่างไรบ้าง เช่น การศึกษาเจตนารมณ์และสาระสาคัญของการกาหนดให้ “กัญชา”
เป็น “ยาเสพติด” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นต้น
1.2. การศึกษา “นิ ติศ าสตร์เชิงสภาพความเป็นจริง ” (Sociology of Law) หมายถึง การศึกษา
สภาพการบังคับใช้กฎหมายในทางข้อเท็จ จริงว่าสอดคล้องกับสภาพบริบทของสัง คมในขณะนั้นหรือไม่อย่า งไร
หรือการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายได้หรือไม่ อย่า งไร
(Law in Books VS Law in Action) เช่น การศึกษาว่า การที่กฎหมายกาหนดให้ “กัญชา” เป็น “ยาเสพติด ”
สอดคล้องกับสภาพบริบททางสังคมหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
1.3 การศึกษา “นิติศ าสตร์เชิงปรัชญา” (Philosophy of Law) หมายถึง การศึกษาแนวคิดทาง
นิติปรัชญา รวมถึ งทฤษฎีและหลักการทางกฎหมายที่ชอบธรรมและเหมาะสมในการนามาพัฒนา แก้ไขหรือ
ปรับปรุงกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่สอดคล้องกับสภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปให้ดีขึ้น เช่น การปลดล็อกให้กัญชาทางการแพทย์ “ชอบด้วยกฎหมาย” (Legalization)
2. นอกจากทฤษฎีตาม 1. แล้วยังต้องทาความเข้าใจ “ทฤษฎีการขนานนาม” (Stigmatization) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีในทางสังคมวิทยาด้วย ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการขนานนาม (Stigmatization) หมายถึง การที่พฤติกรรมหรือสถานการณ์ใดจะได้ชื่อว่า
เป็นปัญหาสังคม หรือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็ต่อเมื่ อมีผู้ตั้ง ชื่อหรือมีผู้ขนานนามให้เป็นเช่นนั้น โดยที่ผู้ขนาน
นามมักจะเป็นผู้มี “อานาจ” ที่จะทาให้การขนานนามชื่อดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับ
จากสาธารณชน เช่น การที่ “กัญชา” ถูกขนานนามให้เป็น “ยาเสพติด” ที่ก่อให้ผลเสียหรือโทษอย่างร้ายแรงต่อ
ร่างกาย และเป็นภัยร้ายต่อสังคม
2.2 ตามทฤษฎีนี้ “ปัญหาอาชญากรรม” คือ การกาหนดของกฎหมายหรือของสังคมว่า การกระทาใด
เป็นอาชญากรรม หาไม่แล้วอาชญากรรมก็ไ ม่เกิด เช่น การที่ กัญ ชาถูกขนานนามว่า เป็ นยาเสพติด จึง ทาให้
กฎหมายกาหนดให้กัญชาเป็น “อาชญากรรม” ที่ต้องปราบปรามให้สิ้นซาก
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2.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาทาได้โดยการ “เปลี่ยนคานิยามหรือคาจากัดความ” ของพฤติกรรมหรือ
สภาพการณ์นั้นเสียใหม่ เช่น การให้คานิยามว่ากัญชาก็สามารถใช้เป็น “ยารักษาโรค” (Medicine) ได้ ด้วยเหตุ
นี้ การใช้กัญชาทางการแพทย์จึงไม่ควรเป็น “อาชญากรรม” หรือ “ความผิดทางอาญา” อีกต่อไป เป็นต้น
3. สืบเนื่องจากการก าหนดให้ก ารใช้กั ญ ชาเป็น ความผิด ทางอาญานั้ น จ าเป็ นต้องท าความเข้า ใจ
“ทฤษฎีว่าด้วยการกาหนดความผิดทางอาญา” (Criminalization) ดังนี้
3.1 การกาหนดความผิดทางอาญา คือ กระบวนการพิจ ารณาว่าการกระทาใดควรจะถูกกาหนดให้เ ป็น
อาชญากรรมหรือเป็นความผิดในทางอาญา ซึ่ง จะต้องได้รับโทษตามที่ได้กาหนดไว้ใ นกฎหมายอาญาอันเป็น
กฎหมายภายในของแต่ละรัฐ อันเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ของ “ขอบเขต
ในการกาหนดความผิดทางอาญา” ด้วย เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ เกิด สภาวะที่มี “มาตรการทางกฎหมายอาญา
เฟ้อ” (Overcriminalization)
3.2 หลักเกณฑ์ของ “ขอบเขตในการกาหนดความผิด ทางอาญา” ยกตั วอย่า งเช่ น ไม่ ค วรกาหนด
ความผิดทางอาญาโดยที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อสัง คม หรือไม่กาหนดความผิด ทางอาญาในลักษณะที่รัฐไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้ หรือบังคับใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
4. นอกจากทฤษฎีการกาหนดความผิดทางอาญาแล้ว ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการลดทอนความเข้มข้นของ
การกาหนดความผิดทางอาญา โดยเฉพาะในประเด็นของการใช้กัญชา ประกอบด้วย
4.1 ทฤษฎีการลดโทษของอาชญากรรม/ความผิด ทางอาญา (Depenalization) หมายถึง มาตรการที่
มุ่งลดโทษของอาชญากรรมโดยหลีกเลี่ยงหรือกีดกันการลงโทษจาคุก แต่ให้นาวิธีการลงโทษแบบอื่นมาใช้แทน
4.2 ทฤษฎีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม/ความผิดทางอาญา (Decriminalization) หมายถึง การ
ลดทอนหรือถอดถอนการกระทาความผิด ที่ไม่ร้า ยแรงออกจากการเป็นความผิด ในทางอาญา และไม่ต้ องถูก
ดาเนินคดีโดยกระบวนการยุติธรรม แต่ยังต้องรับโทษในทางปกครองหรือทางบริหารอยู่
4.3 ทฤษฎีการทาให้ชอบด้วยกฎหมาย (Legalization) หมายถึง การมุ่งให้การกระทาที่เคยถือว่า เป็น
อาชญากรรม/ความผิดทางอาญามาก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข หรือตามกฎหมายใน
การบริหารจัดการของรัฐบางประการได้ เช่น การกาหนดชนิด/ปริมาณยาเสพติดที่ครอบครอง, การใช้ยาเสพติด
บางชนิดภายใต้จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง , การกาหนดอายุผู้เสพยาเสพติด, การกาหนดภาษี เป็นต้น
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ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่ง
1. การพิจ ารณาถึง “ความมั่นคงด้ า นยาและสุขภาพ” ต้องมีองค์ประกอบ
หลายประการ เช่น ความมีอยู่ของยารักษาโรค (Availability), การเข้าถึงยา
รั ก ษ า โร ค (Access), กา ร เข้ า ถึ ง แล ะใช้ ยา รั ก ษ า โร ค ใน ร า ค า ถู ก
(Affordibility), การใช้ยารักษาโรคอย่างมีเหตุมีผล (Rational Use) เป็นต้น
โดยความมั่นคงข้างต้นนั้นสามารถแบ่งออกเป็น “ความมั่นคงระดับชาติ ”
และ “ความมั่นคงระดับบุคคล”
2. สถานการณ์ความมั่นคงด้านยาและสุขภาพทั่วโลกปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาพอสมควร โดยเฉพาะใน
กรณีของโรคมะเร็ง จะพบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็ง ถึงประมาณ 18 ล้านคน ในขณะที่ประเทศไทย โรคมะเร็งเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี โดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 70,000 คนต่อปี และมูลค่ายารักษา
โรคมะเร็งเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของมูลค่ายาในโรงพยาบาล แต่หลักประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน กลับไห้
เบิกจ่า ยได้ไ ม่เท่า กันในประเด็นของยารักษาโรคมะเร็ง ทั้ง นี้ ยัง รวมถึ งปัญ หาที่เกิด ขึ้นกับโรคอื่นๆด้วย เช่น
โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน ซึ่งล่าสุดบริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตยารักษาโรคในระดับโลกได้หยุดค้าคว้าวิจัยยาที่
ใช้รักษาโรคโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง
3. “กัญชา” ตกเป็นจาเลยในสังคมไทยมาอย่างยาวนานในการเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ใน พ.ร.บ.
ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งห้ามเสพ ห้ามใช้และห้ามครอบครอง โดยมีโทษที่รุนแรงทั้ง จาคุกและปรับ
ด้วยเหตุนี้ การขนานนามกัญชาว่าเป็นยาเสพติดจึงเป็นวาทกรรมที่ตีตราผู้ใช้ให้กลายเป็นอาชญากร
4. สถิติการจัดอันดับความเป็นอันตรายของยาเสพติ ด โดยรวมคะแนนความเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น จะพบว่ากัญชามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. ในปัจ จุบันทั่วโลก มีการอนุญาต/ไม่อนุญ าต ให้ปลูก ให้ใ ช้ กัญ ชาทางการแพทย์ ต ามกฎหมายที่
หลากหลาย เช่น สหรัฐอเมริกาบางรัฐอนุญ าตใช้ได้ทางการแพทย์ ในขณะที่ บางรัฐ ยัง ห้า มอยู่ หรือประเทศ
อัง กฤษก็เริ่ม อนุ ญ าตให้ แพทย์ส ามารถสั่ ง จ่า ยยาที่ผ ลิต จากกัญ ชาได้แ ล้ว ซึ่ง จะเริ่มมี ผลบั ง คับ ใช่ใ นวัน 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6. ในปัจจุบัน ประเทศอังกฤษได้ขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาแล้ว 1 รายการ ในขณะ
ที่สหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาแล้ว 2 รายการ
7. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้กัญ ชาในกลุ่มผู้ใช้กัญ ชาในกรุง เทพฯ พบว่ากัญชาที่ผู้ใช้กัญ ชาใช้มี
สองรูปแบบคือกัญญาแห้งกับน้ามันกัญชา โดยผู้ใช้กัญ ชาที่ใช้เพื่อนัน ทนาการนิยมใช้กัญ ชาแห้ง เพื่อนามาสูบ
ในขณะที่ ผู้ใ ช้ กั ญ ชาที่ใ ช้ เพื่ อการแพทย์ จ ะใช้ น้ามัน กัญ ชามารับ ประทานเพื่ อรัก ษาอาการป่ วย โดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง และโรคลมชักในเด็ก แต่ ปัญหาของการใช้น้ามันกัญ ชาในการรักษาคือขาดคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
ปริมาณการให้น้ามันในแต่ละโรคและผลกระทบจากการใช้กัญชาระยะยาว
8. ในประเด็นของการจดสิทธิ บัตรกัญ ชาเพื่อผลิต เป็นยารักษาโรค ต่า งประเทศมีการด าเนินการจด
สิทธิบัตรกัญ ชาตามข้อตกลงระหว่า งประเทศสาหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ใ นประเทศสมาชิก
(PCT) เป็นจ านวนมาก ซึ่งในประเทศไทยพบว่า มีการยื่นขอจดสิทธิบัต รแล้วตามข้อตกลง PCT ถึง 6 คาขอ และ
มีความสุ่มเสี่ยงที่หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุญาตให้จดอาจเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายได้
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9. มีกรณีศึกษาสาหรับการออกกฎหมายสาหรับกัญ ชา /พืชเสพติด / ใช้ประโยชน์ทางแพทย์หลาย
ประเทศที่น่า สนใจ เช่น แคนาดา ฟิลิป ปินส์ สหรัฐ อเมริการะดับ มลรัฐ อิสราเอล และอุรุกวัย เป็น ต้น โดย
ประเทศส่วนใหญ่ต่างใช้เวลานานในการศึกษาวิจัยและปรับปรุงกฎหมายอยู่ตลอดเพื่อให้ประชาชนยอมรับ
10. ระวังติด กับ “การเมืองเรื่องยา” เช่น จะใช้ภูมิปัญญาดั้ง เดิมแบบธรรมชาติ ประยุกต์ระดับกลาง
สารสกัด หรือการใช้เป็นสารเดี่ยว, ระวังการยึดครองผูกขาด โดยเฉพาะประเด็น สิทธิบัตร, ไม่หลอกลวงและ
คุ้มครองผู้บริโภค, พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นต้น
11. ทางออกด้านกฎหมายและเจตจานงทางการเมือง สามารถจาแนกได้ 2 ระยะ ดังนี้
11.1 ระยะเร่งด่วน ได้แก่ ออกกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 สาหรับงานวิจัย
การปลูกและผลิตเพื่อการแพทย์, สนับสนุนงานวิจัยในมนุษย์ และวงจรวิจัยที่เกี่ยวข้อง, กาหนดกติกาการใช้ได้ใ น
การรักษา, สิทธิบัต ร ต้องเร่งด่วนห้า มรับรอง PCT หรือ ever greening patent, แพทย์พื้นบ้า นควรออกมา
เรียกร้องสิทธิในการใช้ยาแผนโบราณที่มีส่วนผสม กัญชา กระท่อม
11.2 ระยะกลางและยาว เสนอแก้ไข Single Convention 1961/1972, แยก กระท่อม กัญ ชา ออก
จาก ยาเสพติด ประเภท 5, ออกเป็นกฎหมายใหม่ สาหรับการควบคุมพืชที่เคยอ้างว่าเสพติด ที่มีประโยชน์ทาง
การแพทย์, เร่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เหมาะสม, ปรับนโยบายและระบบบริหารจัดการยาเสพติด พืช
เสพติด ทั้งระบบ
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ช่วงที่ 6: ข้อเสนอแนะในการออกกฎหมายรองรับกัญชาทางการแพทย์
:กรณีตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศ และข้อพิจารณากรณีประเทศไทย

วิทยากร

1. อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. อาจารย์ณัฏฐพร รอดเจริญ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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อาจารย์ ดร. สุรัชดา รีคี
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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อาจารย์ณัฎฐพร รอดเจริญ
1. ในประเทศแคนาดา มี กระบวนการออกกฎหมายเพื่ อ รับ รองการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ดังนี้
1.1 เดิมกฎหมาย The Narcotics Drugs Act 1923 ได้บัญ ญัติว่า การ
ถือครองกัญชาถือเป็นความผิด ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายในปี 2001 ให้การ
ใช้กัญชาในทางการแพทย์ไ ม่เป็น ความผิด และในปัจจุบันการใช้กัญ ชาอยู่
ภายใต้กฎหมาย The Cannabis Act 2018 มาตรา 139 (D) บัญญัติให้รัฐ
ต้องกาหนด กฎระเบียบในการควบคุมกระบวนการปลูก การผลิต การใช้และการจัด จาหน่า ย
กัญชาทางการแพทย์
1.2 การใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตจากแพทย์สามารถซื้อกัญชาได้จากร้านขายยา
ทั่วไปที่ได้รับอนุญาต(มีใบอนุญ าต) ทั้งแบบปลีก และแบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนกับทาง
สาธารณสุขเพื่อที่จะสามารถผลิตกัญ ชาใช้เองโดยมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และยังสามารถ
กาหนดให้บุคคลใดผลิตกัญชาทางการแพทย์ให้แก่ตนเองได้
1.3 การจ าหน่า ย ห้ามจาหน่า ยแบบบรรจุภัณฑ์ ห้ามติดฉลากผลิตภัณ ฑ์กัญชา ห้ามขายกัญ ชาผ่า น
จอแสดงผลต่างๆ
2. ในประเทศออสเตรเลีย มีกระบวนการออกกฎหมายเพื่อรับรองการใช้กัญชาทางการแพทย์ ดังนี้
2.1 ใน ค.ศ.1925 อนุสัญญาเจนี วาเกี่ยวกับฝิ่นและยาเสพติด ชนิด อื่นๆ ได้บัญ ญัติอนุญ าตให้น า
กัญชามาใช้เพื่อวัต ถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อวิทยาศาสตร์ แต่ในทางรัฐบาลออสเตรเลีย
ประกาศห้า มนาเข้า ซึ่งกัญชา จึงทาให้เกิดข้อขัดแย้งทางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
กัญ ชา ท าให้ รัฐ บาลออสเตรเลี ย ต้อ งตั ด สิ นใจลงนามในอนุ สัญ ญาฝิ่น และยาเสพติด เพื่ อ
สนั บสนุนให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยในปี 2016 ได้ประกาศให้ใ ช้กัญ ชารักษาโรค
ทางการแพทย์ได้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ The Medical Cannabis Act 2016 ทั้งการปลูก
การผลิต การใช้ กัญชาทางการแพทย์
2.2 การปลูก อนุญาตให้มีการปลูกพืชกัญ ชาโดยมีวัต ถุ ประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นยารักษาโรคทาง
การแพทย์ และปลูกเพื่อนาไปค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์เพื่อนาไปเป็นยากัญชา โดยผู้ปลูกจะต้องมี
ใบอนุญาตและใช้วิธีการปลูกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2.3 การผลิต ผู้ผลิต จะต้องมีใ บอนุญาตในการเพาะปลูก และต้องมีมาตรฐานการผลิตในแต่ละส่วน
ของกระบวนการเพาะปลูกและการผลิต
2.4 การใช้กัญชาในประเทศออสเตรเลีย ณ ปัจจุบัน สามารถใช้ไ ด้เฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้น
กฎหมายยังไม่เปิดโอกาสให้ใช้กัญชาโดยเสรีหรือแบบนันทนาการ
2.5 การจาหน่ายกัญชา สามารถจาหน่ายได้เฉพาะเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น และผู้จ าหน่า ย
ต้องได้รับใบอนุญาต
3. ในมลรัฐรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการออกกฎหมายเพื่อรับรองการใช้ กัญ ชา
ทางการแพทย์ ดังนี้
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3.1 ใน ค.ศ. 1972 รัฐ แคลิฟอร์เนียได้มีการตรากฎหมายกัญ ชา โดยอนุญ าตให้ใช้เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์เท่า นั้น แต่ต่ อมาใน ค.ศ. 2016 รัฐ แคลิฟ อร์เนี ยได้ มีการอนุญ าตให้ มีการใช้
กัญชาตาม Proposition 64 (2016) ที่เรียกกันว่า “กฎหมายการใช้กัญ ชาสาหรับผู้ใ หญ่ ”
ส่งผลให้ ไม่จากัด ว่า กัญชาจะต้องใช้ใ นทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังสามารถมีกัญ ชาไว้ใ ช้เพื่อ
นันทนาการ หรือจาหน่า ยได้ตามกฎหมาย เพราะกัญ ชาในมลรัฐ แคลิฟอร์เนียถูกจัดให้รวมอยู่
ในกลุ่มเดียวกับยาสูบโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 ภายใต้ The Compassionate Use Act of 1996 Proposition มีการกาหนดการควบคุมการ
ปลูก การผลิต และการใช้กัญ ชาทางการแพทย์ โดยการปลูก หากประสงค์จะปลูกกัญชา เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ต้องขอใบอนุญ าตการปลูกจากรัฐ แคลิฟอร์เนียผ่านกรมอาหาร และ
การเกษตรของรัฐ (Califonia Department of Food and Agriculture) ทั้ง นี้ ในปัจ จุบั น
การใช้กั ญ ชาถื อเป็น สิ่งที่ ถูกต้ องตามกฎหมาย จึ ง สามารถใช้ ประโยชน์ จ ากัญ ชา ทั้ง ในทาง
การแพทย์หรือเพื่อนันทนาการ
3.3 อย่า งไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายท้องถิ่นดังกล่า วจะมีการอนุญ าตให้ซื้อขายหรือเสพกัญ ชาในพื้นที่
แล้วก็ต าม แต่กฎหมายระดับชาติหรือรัฐ บาลกลางยัง คงจัด ให้กัญ ชาเป็นสารเสพติดประเภท
1 (Schedule 1 Nacrotic)
4. ในมลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการออกกฎหมายเพื่อรับรองการใช้กัญ ชาทาง
การแพทย์ ดังนี้
4.1 เดิมมลรัฐโคโลราโดถือว่า กัญ ชาเป็นสิ่งที่ผิด กฎหมาย เพราะยัง คงใช้กฎหมายของรัฐ บาลกลาง
แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้น ต่อมามีการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญแห่งรัฐ
โคโลราโดใน Amendment 64 ก าหนดให้ กั ญ ชาสามารถใช้ ป ระโยชน์ เชิ ง พาณิ ช ย์ และ
นันทนาการได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
4.2 ต า ม กฎ ห ม า ย Colorado Revised Statutes Title 18 Profession and Occupation
Article 18 Uniform Controlled Substances Act of 1992 แบ่ ง ประเภทของยาเสพติ ด
ให้ โทษออกเป็น 5 ประเภท แต่ กัญ ชาไม่ ได้ จัด อยู่ใ นการแบ่ง ประเภทของยาเสพติด ให้ โทษ
และได้รับการยกเว้นความผิด สาหรับการผลิต การจัด จ าหน่า ย การครอบครอง เสพ หรือใช้
กัญชา
4.3 ภายใต้ Session Law of Colorado 2014 Second Regular Session 69 General
Assembly Section 5. in Colorado Revised Statutes เป็นกฎหมายที่ควบคุมการปลูกการ
ผลิต การใช้กัญชาทางการแพทย์
4.4 การผลิตกัญชาทางการแพทย์ องค์กรที่มีหน้าที่กากับดูแลและควบคุมการผลิต ในรัฐโคโลราโดมี
2 องค์กร เพราะมีการอนุญ าตให้นากัญ ชามาใช้ประโยชน์ 2 รูปแบบคือ ทางการแพทย์ หรือ
เพื่ อ นั น ทนาการ โดยส าหรั บ กั ญ ชาทางการแพ ทย์ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ กรม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมการออกใบอนุญ าตสาหรับผู้ที่ต้องการนากัญชามาใช้
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และนันทนาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสรรพากร เป็น
องค์กรที่เข้ามาควบคุมเกี่ยวกับกัญชาทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขายกัญชา
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4.5 การใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่นากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ตาม
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐโคโลราโดข้อที่ 18 บทเบ็ดเตล็ด และต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เว้น
แต่แพทย์ 2 ท่านได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นต้องใช้กัญชามารักษาสุขภาพที่ทรุดโทรม หรือผู้ปกครอง
ต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมกับหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐโคโลราโดเพื่อให้ผู้ป่วยอายุต่า
กว่า 18 ปีได้เข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยหลักแล้วต้อง
มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญ าตเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเกณฑ์อายุแตกต่า งจากการนา
กัญชาไปใช้เพื่อนันทนาการที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ โดยไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาต เพียงแค่แสดง
บัตรประจาตัวประชาชนก็สามารถซื้อได้ในทันที
5. ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีกระบวนการออกกฎหมายเพื่อรับรองการใช้กัญชาทางการแพทย์ ดังนี้
5.1 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการเปิด ให้มีการใช้กัญ ชาแบบเสรีในปี 1970 โดยมีจุด ประสงค์ เพื่ อ
แยกระหว่า ง Hard drug และ Soft drugs ดัง นั้นในทางกฎหมายมีการแบ่ง ประเภทของสิ่ง
เสพติด ออกเป็น 2 ประเภท คือ Hard drug คือสารเสพติด ชนิด รุนแรง เช่นโคเคน หรือแอม
เฟตามีน และ Soft drug เช่น กัญชา หรือยานอนหลับ
5.2 การทาให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกัญ ชา (Legalization of cannabis) ในปี ค.ศ.
2005 โดยมีกฎหมายใหม่เรียกว่า “Amsterdam drugs law” กฎหมายกาหนดให้ขายกัญ ชา
และใช้เป็นสถานที่เสพกัญ ชาได้เรียกว่า Coffeeshops ส่วนร้า นกาแฟที่ไ ม่มีกัญ ชา เรียกว่า
Café
5.3 การผลิต กัญ ชา สานั กงาน Office of medical cannabis (OMC) ที่ ด าเนิน การโดยรัฐ บาล
เป็นผู้รับผิด ชอบในการขายและการผลิตกัญชาทางการแพทย์ในประเทศเพื่ อให้มั่นใจว่ากัญชา
ที่ซื้อทั้งหมดจากร้า นขายยาของเนเธอร์แลนด์มีค วามปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสม่าเสมอ
ทาให้รัฐผูกขาดการผลิตแต่เพียงผู้เดียว
5.4 การใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้ใช้และซื้อกัญชาทางการแพทย์ต้องเป็นชาวดัตช์หรือผู้ที่มีสัญชาติ
เนเธอร์แลนด์เท่านั้น และระบบประกันสุขภาพของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ครอบคลุมการรักษาทาง
การแพทย์โดยใช้กัญชา
5.5 ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย การปลูกกัญ ชาไว้ใ ช้เองที่บ้านถือว่า เป็นความผิด ตามกฎหมาย แต่
ด้วยมาตรการ Decriminalization เมื่อปลูกน้อยกว่า 5 ต้นจะไม่มีโทษทางอาญา แต่พนักงาน
ตารวจจะยึ ด กัญชาไว้ และหากฝ่า ฝืนต้องมีโทษปรับ สาหรับผู้ที่ติด ยาเสพติด ประเภทที่สอง
(Soft drug) จะไม่ป ฏิบัติต่อผู้เสพกัญ ชาเช่นผู้กระทาผิดอาญา แต่จ ะนาตัวเข้ากระบวนการ
บาบัดรักษาให้ผู้เสพโดยเฉพาะสารเสพติดประเภทกัญชาและกัญชง
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อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิต
1. ในกรณี ของประเทศไทย พ.ร.บ. กัญ ชา พ.ศ. 2477 มาตรา 5 และ
มาตรา 7 ห้า มมิ ใ ห้ผู้ ใ ดปลู ก มี ซื้ อ ขาย หรือ จ าหน่ า ยกัญ ชา แต่ ก็ มี
ข้อยกเว้น เพื่อการทดลองหรือเพื่อการรักษา แสดงให้เห็นว่ามีกฎหมาย
มานานแล้วที่จะรองรับในเรื่องนี้
2. ข้อสัง เกตใบอนุญ าตของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ข้อ 6 การมีกัญ ชาไว้
เพื่อรักษาโรคทางศิลปะ ให้มีอายุถึง 3 ปี มากกว่ากฎกระทรวง อย. ในปัจจุบัน มาตรา 26 ที่เขียนอายุ
ไว้เพียง 1 ปี คือ 1 ปีปฏิทิน หากเรื่องดังกล่าวจะผ่า นคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษก็ล่วงเวลาเสียแล้ว
เพราะการทาวิจัยต้องทาต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงอยากให้พิ จารณาระยะเวลาในการออก
ใบอนุญาตด้วย
3. การครอบครองกัญชาหรือยาเสพติด ประเภทอื่นตามอนุสัญ ญาเดี่ยวว่า ด้วยยาเสพติด ค.ศ.1961 ไม่ไ ด้
บัญญัติไว้ว่าต้องให้รัฐภาคีกาหนดให้การครอบครองยาเสพติดเป็นความผิดอาญา เพียงแต่บัญญัติว่าจะ
ทาได้ต้องเป็นผู้มีอานาจตามกฎหมาย ดัง นั้นการบั ญญัติกฎหมายว่าการครอบครองหรือการเสพเป็น
ความผิดอาจใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกินสมควร
4. ผลกระทบของและข้อเสียของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต่อพืชกระท่อม กัญชา ได้แก่
4.1 จากัด สิทธิในการเข้าถึงยาหรือวิธีการบาบัด โรคด้วยพืชกระท่อม กัญ ชา และเป็นอุปสรรคในการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคิดค้นนวัตกรรมของไทย
4.2 เป็นอุปสรรคในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคิด ค้นนวัตกรรมของไทย แม้ว่าจะสามารถยื่น
ขออนุญาตกฎกระทรวง การขออนุญ าตผลิต จาหน่า ย นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดหา
เมล็ดพันธุ์และพืชเสพติด เนื่องจากนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่า งๆไม่สามารถหาแหล่ง ผลิต พืช
เสพติด ที่ถูกกฎหมายได้ และในปัจ จุบันยัง ไม่มีมาตรฐานในการควบคุมของการปลูกกัญ ชาและ
กระท่อมด้วย
4.3 ทาลายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
4.4 เป็นการจ ากัด สิทธิของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ กล่า วคือ มีการดาเนินคดีอาญาโดยไม่จาเป็น
อาจขัดต่อสัดส่วนในการลงโทษ
4.5 ทาให้มีการขาย กระท่อม กัญชาในตลาดมืดมากยิ่งขึ้น
4.6 สิ้นเปลืองงบประมาณ ทรัพยากร กาลังคนของรัฐมหาศาล
5. ข้อเสนอแนะทางกฎหมายในการจัดการกัญชา และพืชกระท่อม มีดังนี้
แนวทางแรก จัดทาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
แนวทางที่สอง แก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
แนวทางที่สาม ประกาศ คสช. แก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประเด็น กัญชา กระท่อม
แนวทางที่ สี่ ร่ า ง พ.ร.บ. กั ญ ชา พื ช กระท่ อ ม พ.ศ. ........ ในอนาคต เพราะพื ช เสพติ ด ต่ า งกั บ
ยาเสพติดทั่วไป ดังนั้นต้องมีวิธีบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ
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ประเด็นที่อาจจะต้องพิจ ารณา คือ ในส่วนของการนาเข้า ส่งออก ผู้ที่ไ ด้รับอนุญ าตต้องเป็นกรณีจาเป็น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แล้วเพื่อประโยชน์ข องทางราชการนั้นหมายความว่า อย่างไร? และในมาตรา
19/1 ที่ สนช ได้เสนอให้มีการปลูก การผลิต เกี่ยวกับกัญ ชาได้ โดยให้กาหนดพื้นที่ขึ้นมา ไม่ค วรตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมีกระบวนการตราที่ซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะพื้นที่ที่ทดลอง
ปลูกที่เลือกไว้อาจไม่เหมาะสมกับพืชเสพติดชนิดนั้นๆ ทาให้ต้องเปลี่ยนที่ปลูกใหม่ อีกทั้ง พระราชกฤษฎีกา
ไม่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมในต่างประเทศ
ตามความเห็นส่วนตัว เห็นด้วยกับหลักการที่ให้มีการนากัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทาง
การแพทย์ แต่ควรเพิ่มวัต ถุประสงคฺ์ใ นการเพาะปลู กเพื่อการบาบัดโรคของผู่วย
้ป่ และควรอนุญาตให้ผู้ป่วย
สามารถปลูกกัญชาด้วย เพราะหากเป็นเพียงการวิจัยเท่านั้น ก็จะไม่เกิด ประโยชน์อย่า งเต็มที่ ส่วนในเรื่อง
ของการห้ามเสพตามมาตรา 58 ควรตัดในส่วนประเภท 5 ออกไป และควรเขียนข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยว่าเป็น
เรื่องการเสพตามคาสั่งของแพทย์หรือแพทย์แผนไทย และไม่เห็นด้วยกับมาตรา 58 วรรคท้า ย เนื่องจากเป็น
บทบัญญัติที่อาจขัดต่อรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 เพราะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นแตกต่างกัน และควรเพิ่มบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วย ซึ่งในทางความเป็นจริงควรกาหนดวิธีการเสพหรือจานวนในการเสพเสียมากกว่า ว่าการเสพ
กระท่อม กัญชา ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
มีข้อพิจารณาว่า พ.ร.บ. วัตถุออกฤธิ์ต่อจิตและประสาท มีการกาหนดวัต ถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 1 ที่ไ ม่
ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการนาไปใช้ หรือมีแนวโน้มในการนาไปใช้ในทางที่ผิด สูง ยกตัวอย่า ง
เช่น THC ถือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 แต่ถ้า THC มาจากพืชหรือยากัญ ชาจะไม่เข้า แต่จ ะเป็นไปตาม
ยาเสพติด ให้โทษ ดังนั้น THC ที่เป็นสารสังเคราะห์จะเข้าเรื่องนี้ จึงอาจทาให้ไม่สามารถนามาใช้ได้ในทาง
การแพทย์หรือไม่?
ในส่ วนของขอเสนอของ พ.ร.บ. ยาเสพติด ให้โทษ น่า จะมีค วามสอดคล้องกับท่ า น วิโรจน์ คือ ใน
ประเภท 2 ควรจะมีการแก้ไขโดยให้สารสาคัญ จากกัญ ชาให้ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 แต่ต้องมี
การระบุว่าเป็นสารสาคัญประเภทใดตามประกาศของรัฐมนตรี และกัญ ชาและกระท่อมควรอยู่ในประเภทที่
3 ด้วย เพราะจะมีลักษณะเป็นตารับยา ไม่เหมือนกับมอร์ฟีน เพราะมอร์ฟีนใช้กับสถานพยาบาลหรือตาม
แพทย์สั่ง แต่ตารับยาอาจนามาใช้กับแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์แผนไทย อาจส่งผลให้ประชาชนเข้าถึง
ยาได้ง่ายขึ้น
ในส่วนของคานิยาม ควรจะเขียนนิ ยามเพิ่มเติม ในส่วนพืชกระท่อมหมายถึง เฉพาะส่วนใบเท่า นั้น
กัญ ชาอาจเขียนกว้า งๆ ได้แต่ยกเว้น CBD เพราะอนามัยโลกถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องควบคุมแล้ว และควรให้
ปปส. หรือกรมการแพทย์แผนไทยมีอานาจมากกว่า ในปัจ จุบันโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ
เพราะหากพิจ ารณาตามกฎหมายของต่างประเทศ เช่น แคนาดา ปปส. หรือ กระทรวงสาธารณสุขของ
แคนาดา ซึ่งมีอานาจในการปลูกกัญชาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะมีอานาจตามกฎหมาย
โดยสรุป ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นจึงมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 มาตรการทางกฎหมายกรณีกัญชา กับพืชกระท่อม ควรมีวิธีการที่แตกต่ างกัน เนื่องจากมีสถานะ
ทางกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน
5.2 ควรเปิดโอกาสให้มีการนากัญชา พืชกระท่อม มาใช้ในตารับยาแผนโบราณ เพื่อรักษาภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย และไม่ควรจากัดสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึง โดยจากัดเฉพาะยาแผนปัจจุบัน
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5.3 ควรยกเลิ ก ความผิด ฐานเสพพื ชกระท่ อม เนื่ องจากไม่ สร้ า งผลกระทบต่ อ บุ ค คลอื่น และมี
มาตรการป้องกันไม่ให้เยาวชน และป้องกันผลเสียต่อสุขภาพ
5.4 การปลูก เก็บเกี่ยวกัญชาควรพิจารณาว่า จะเป็นแบบผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือระบบ
ใบอนุญาต
5.5 ควรพิจารณาถึงโทษฐานเสพยาเสพติดโดยเฉพาะกัญชาอาจมีโทษสูงเกินไป ซึ่งหากนากัญชาไปจัด
อยู่ใ นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 โทษของการเสพ และการครอบครอง โดยเฉพาะจาหน่ายที่มีปริมาณ
สารบริสุ ท ธิ์ตั้ ง แต่ 100 กรั ม ขึ้น ไปจะสู ง กว่า ยาเสพติด ให้ โทษประเภทที่ 5 ท าให้ ค นที่ มี กัญ ชาไว้ใ น
ครอบครองจะได้รับโทษที่มากกว่าเดิม
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ช่วงที่ 7: กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของประเทศไทย และสรุปประเด็นสาคัญ
ของการสัมมนา และประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์

วิทยากร
ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยวิทยากร
อาจารย์ ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มีการน าเสนอ “ข้อเสนอต่อ สภานิ ติบัญ ญั ติแห่ ง ชาติ เรื่อง (ร่า ง) พระราชบัญ ญั ติพืช ยากัญ ชาทาง
การแพทย์ พ.ศ. ....” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ที่ประชุมสัมมนาระดมสมองในเวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis)
กับกฎหมาย: จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค” จัด โดย องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิ ติศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย วันที่ 18-19
ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้า ร่วมการสัมมนาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ เครือข่า ยผู้ป่วย และ
เครือข่ายสหภาพแรงงาน ประมาณ 300 คน มีข้อเสนอต่อการนากัญชามาใช้ทางการแพทย์ ดังนี้
1. ต้องมีกฎหมายเฉพาะ “แยกออกมาจากพระราชบัญญัติยาเสพติด ” เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่องการบริหารจัดการกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบครบวงจรถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ได้มาซึ่งยา
กัญ ชารักษาโรคที่ได้มาตรฐาน มีคุณ ภาพ ปลอดภัย และถูกกฎหมาย ภายใต้การกากับดูแลและการควบคุม
กระบวนการผลิต และการใช้ยาที่ มีที่ มาจากกัญ ชา โดยยกร่า งเป็ น (ร่า ง) พระราชบัญ ญั ติพื ชยากั ญ ชาทาง
การแพทย์ พ.ศ. ....
เหตุผล คือ กัญชาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่สามารถนามาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จึงต้อง
ให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมต่างหาก คือ (ร่าง) พระราชบัญญัติพืชยากัญชาทางการแพทย์ พ.ศ. ....
2. กัญชาในมิติที่เป็นพืชยาต้องไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้างต้น
เหตุผล คือ กัญชามีทั้งมิติที่เป็น “สารเสพติด” และมิติที่เป็น “สารที่เป็นยา” จึงเป็นสิ่งที่มีทั้ง “คุณและ
โทษ” ในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ “วัตถุประสงค์ในการนามาใช้” ทานองเดียวกับนิวเคลียร์/ปรมาณูที่มีทั้ง มิติที่
เป็นโทษหากนาไปใช้เป็นอาวุธสงครามทาลายล้าง ขณะเดียวกันก็มีมิติที่เป็นคุณหากนาไปใช้ในทางสันติเพื่อเป็น
พลัง งาน ซึ่ง กฎหมายระหว่า งประเทศ/กฎหมายภายในประเทศในเรื่องดัง กล่า วก็สามารถแยกพรมแดนของ
กฎหมายทั้งสองเรื่องในการควบคุมกากับดูแลได้ โดยการออกกฎหมายคนละฉบับแยกออกจากกัน โดยกฎหมาย
ฉบับหนึ่งก็มีวัต ถุประสงค์อย่างหนึ่ง ส่วนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็มีวัตถุประสงค์อีกอย่า งหนึ่ง ดัง นั้น กฎหมาย
เกี่ยวกับกัญ ชาจึงควรต้องแยกกั นพิจ ารณา กล่า วคือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ก็ค วบคุมเรื่องการใช้กัญ ชาเป็น
สารเสพติด ส่วน (ร่าง) พระราชบัญญัติพืชยากัญชาทางการแพทย์ พ.ศ. .... ก็ควบคุมเรื่องการกากับดูแลควบคุม
กระบวนการผลิตและการใช้ยาที่ทามาจากกัญชา
3. ต้องมีค ณะกรรมการควบคุมพืชยากัญ ชาทางการแพทย์ เพื่ อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและควบคุม
กระบวนการผลิต พืชยากัญชา คณะกรรมการดัง กล่า วประกอบด้วยรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธาน และกรรมการซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อานวยการ
องค์ การเภสัช กรรม อธิบดี กรมการแพทย์ อธิบดี กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลือ ก อธิบ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณ วุฒิที่ไ ม่มีส่วนได้เสียจากหลาย
ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ นักกฎหมาย เครือข่ายผู้ป่วย โดยมีหน่วยงานเฉพาะด้า น
ทาหน้า ที่เป็นสานักงานของคณะกรรมการควบคุมพืชยากัญ ชาทางการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็น
กรรมการและเลขานุการ
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เหตุผล คือ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัด การ ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงปฏิบัติ โดยแต่
ละหน่วยงานก็บริหารงานในขอบเขตความรับผิด ของตนไป ขณะเดียวกันก็สามารถประสานงานและบูรณาการ
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. Pre-marketing: ต้องมีมาตรการในการปรับปรุงสายพันธุ์และพัฒนาการเพาะปลูก การควบคุมการ
ปลูก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด และการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบกัญ ชาทางการแพทย์
การวิจัยและพัฒนายาจากสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ในรูป แบบผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ การผลิตยาในระดับ
นาร่องและขึ้นทะเบียนยา การเพาะปลูกและผลิตยาในระดับอุต สาหกรรม การควบคุมคุณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิต ภัณฑ์ การควบคุมการกระจายผลิต ภัณ ฑ์ การกาหนดบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องในการผลิต การใช้ และการ
จาหน่ายกัญชาซึ่งเป็นพืชยา
เหตุผล คือ เพื่อเป็นหลักประกันของผลิต ภัณ ฑ์กัญชาที่ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย และลด
โอกาสการนากัญชาทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด
5. ต้องมีการกาหนดคุณ สมบัติของบุคคลผู้สั่ง ใช้ยา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งใช้ยา เช่น
การกาหนดผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สามารถสั่งใช้ยาได้ การต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานโดยบุคลากร
ที่มีความรู้
เหตุผล คือ เพื่อให้การสั่งใช้ยาจากกัญชาเป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน
6. ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ป่วยที่จะใช้ยา ในเรื่องต่างๆ เช่น อายุ ชนิดของโรคหรือ
อาการที่เป็น ความรุ นแรงของโรคหรืออาการ รวมทั้ง การกาหนดวิธีใ ช้หรือวิธีค รอบครอง เช่น การห้า มพกพา
หรือนาไปใช้ในสถานที่ที่กาหนด
เหตุผล คือ เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผล และเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
7. Post-marketing: ต้องมีกระบวนการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ภายหลังออกสู่ต ลาดโดย
ภาครัฐและภาคเอกชน
เหตุผล คือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาอยู่ในท้องตลาด จะสามารถนาออกจากตลาดได้
อย่างรวดเร็ว เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ยา
8. ต้องมีการกาหนดและควบคุมค่าธรรมเนียมไม่ให้สูงเกินไป
เหตุผล คือ ค่าธรรมเนียมจะต้องไม่เป็นอุ ปสรรคต่อการวิจัยและพัฒนา หรือไม่ทาให้ราคายามีมูลค่าสูง
เกินไปจนกระทบต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย
ความเห็นเพิ่มเติม
1. กัญ ชาไม่ค วรอยู่ในพระราชบัญ ญัติยาเสพติด เลย แต่มีข้อกัง วลว่า อาจเป็นไปไม่ไ ด้ เนื่องจากติด ที่
ข้อกาหนดในอนุสัญญาควบคุมสารเสพติดฯ ซึ่งไทยเป็นประเทศภาคี ของอนุสัญญาดังกล่าว
2. กฎหมายพืชยา นอกจากกัญชาแล้ว ควรรวมพืชกระท่อมเข้าไปด้วย
3. การใช้กัญชาเป็นยาได้ต่อเมื่อรัฐภาคีปฏิบัติตามสนธิสัญญา
4. การแยกกัญชาเป็ นกฎหมายเฉพาะต่า งหากจากกฎหมายยาเสพติด เดิม มีค วามเป็นไปได้หรือไม่
ประเด็นนี้ มีความเห็นว่า
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4.1 การแก้ไขกฎหมายนี้ อ าจต้ องมี ขั้น ตอนการด าเนิ นการระหว่ า งประเทศ จึ ง ต้อ งปรึ กษากรม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วย
4.2 กฎหมายเดิมมี อุปสรรคในการจัด การผลิต ภัณ ฑ์ ในหลายประเทศก็มีกฎหมายเฉพาะเข้า มา
จัดการกับเรื่องดังกล่าว
4.3 สามารถแยกการควบคุมได้ ตามวัต ถุประสงค์ของการใช้ ดังเช่น นิว เคลียร์สามารถอยู่ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธหรือในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ภายใต้กฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้
5. กฎหมายเดิมในปัจจุบัน ควรมีเส้นทางไม่เอาโทษทางอาญาผู้ใช้กัญ ชา อาจเลือกมาตรการทดแทน
การลงโทษจาคุกได้
6. ควรมีหน่วยงานที่จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชน
7. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้า นพฤกษศาสตร์ เกษตรกรรม การพัฒนาสูต ร
ตารับ การแพทย์ ผู้ป่วย
8. ควรมีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสูตรต ารับที่เป็นองค์ค วามรู้ของไทย ผลักดันให้มีการ
จดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยให้ได้
9. การพัฒนาต้องตอบโจทย์ทิศทางของโลกได้
10. ควรมองกัญชาให้ค รบระบบ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ทางยา (เช่น ลดการนาเข้า ยาจาก
ต่างประเทศ) การนามาใช้ประโยชน์ใ นเชิง อุตสาหกรรม (เช่น การนากัญชงมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เครื่องนุ่งห่ม) การนามาใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารและเครื่องดื่ม
11. ให้รัฐบาลประกาศนโยบายให้ “กัญชาเป็นสมุนไพรประจาชาติ”
ข้อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติพืช ยากัญชาทางการแพทย์ พ.ศ. ....” นี้
ได้ยื่นต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมสัม มนา
ในภาควิชาการและภาคประชาสังคม
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กล่าวปิดการสัมมนา โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ข้อสรุปของการระดมสมองในครั้ง นี้ มีหลายส่วนที่ต รงกับข้อศึกษาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ดาเนิน การไปก่อนแล้ว และอย่างน้อยที่สุด
มีร่า งพระราชบัญ ญัติยาเสพติด ให้โทษฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยระบุใ ห้
สามารถใช้ กั ญ ชาในฐานะที่ เป็ น ยารั กษาโรคได้ แต่ จ ากศึ ก ษาและ
รวบรวมความคิดเห็นมีเรื่องให้ต้องพิจารณาว่า กระบวนการทั้งหมดของ
กัญชาที่เป็นยาเสพติด เพื่อนาไปสู่ยารักษาโรค คือ ทาอย่า งไรให้เราได้
กฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ต้องเปลี่ยน Mindset หรือ
มิติทางความคิด ขึ้นมาใหม่ จากเดิมที่ไ ด้นากัญ ชาไปอยู่ใน พ.ร.บ. ยาเสพติด แต่ขณะนี้เรากาลัง สื่อว่า
กัญ ชาคือยารักษาโรค ฉะนั้นมิติทางกฎหมายต้องต่างกัน หากเป็นยาเสพติด มิติทางกฎหมายต้องมี
ลักษณะเป็นการควบคุม หรือลงโทษหากมี การละเมิด แต่หากเป็นยารักษาโรค มิติทางกฎหมายต้องมี
ลักษณะส่งเสริมให้มีการใช้อย่างถูกวิธีได้อย่างไร
2. ลาพังการปลดล็อกกัญชาเพื่อไม่ให้เป็นยาเสพติดเท่า นั้นยังไม่เพียงพอต่อกระบวนการทั้งหมดในการที่จ ะ
เข้ามาดูแลพืชสมุนไพรในฐานะที่เป็นยารักษาโรค เพราะกระบวนการทั้งหมดมีความซับซ้อน ดังนั้นจึง มี
วิธีคิด ดังนี้ วิธีการคิดขั้นตอนแรก ควรเริ่มต้นตั้ง แต่สายพันธุ์ของกัญชาสายพันธุ์ใดที่มีสารเจือปนน้อย
ที่สุด ที่จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่การเป็นวัตถุดิบเพื่อนาไปสู่กระบวนการผลิต ต่อมาจึงพิจารณาว่าสามารถ
ปลูกกัญชาได้แบบเสรี หรือกาหนดเขตพื้นที่ในการเพาะปลูก จึงนาไปสู่ประเด็นต่อมา คือ เรื่องการผลิต
โดยรัฐเป็นผู้ผลิต แต่เพียงผู้เดียว หรือจะให้เอกชนเป็นผู้ผลิต ภายใต้การควบคุมของรัฐ หากรัฐ เป็นผู้
ควบคุมจาต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า รัฐมีค วามพร้อ ม มีค วามรู้ มีความสามารถ มีบุคลากรเพียงพอที่จ ะ
ไปควบคุมการผลิต เพื่อออกมาให้ได้มาตรฐานเพื่อนาไปคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยต่า งๆได้หรือไม่ และ
ต่อมาในส่วนของผู้ใช้ สามารถใช้ได้เองตามอาเภอใจหรือไม่ กฎหมายก็ต้องวางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ และ
ในท้ายที่สุด ถึงส่วนที่เรียกว่า การจาหน่ายกัญชา ดังนั้นวิธีการและกระบวนการตรวจสอบในการเข้ ามา
ควบคุมเพื่อตรวจสอบกระบวนการใช้จะมีการควบคุมอย่างไร จึงเห็นได้ว่า เพียงแค่ปลดล็อกกัญชานั้นยัง
ไม่เพียงพอต่อกระบวนการทั้งหมด
3. ความเห็นส่วนตัวมองว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กับพืชสมุนไพรชนิดนี้เพื่อ
เปิดกว้างให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในฐานะที่เป็นยารักษาโรค
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กาหนดการการประชุมวิชาการ
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กาหนดการสัมมนาและระดมสมอง
เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง“กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค”
โดย องค์การเภสัชกรรม และ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
---------------------------------------เวลา
กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
08.00-08.50 ลงทะเบียน
08.50-10.15 พิธีเปิด
VDO รายงานสถานการณ์กญั ชาทางการแพทย์
กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวเปิดงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชาทางการแพทย์ กับ กฎหมาย ”
โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
10.15-10.30
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.15 ช่วงที่ 1: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift): จากยาเสพติด (Drugs) สู่ยารักษาโรค(Medicine)
วิทยากร: ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15-12.30 ช่วงที่ 2: การปลูกและผลิตกัญชา เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
วิทยากร: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผู้แทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้แทน
รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล อดีตผู้อานวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.30-13.30
13.30-14.30

14.30-14.45

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
ผู้ดาเนินรายการ: ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงที่ 3: ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้กญั ชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis)
วิทยากร: นพ. สมยศ กิตติมั่นคง ผู้เขียนหนังสือ ‘กัญชาคือยารักษามะเร็ง’
นายวีระพันธ์ งามมี เลขาธิการมูลนิธิโอโซน
ผู้ดาเนินรายการ: นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บาบัดไทย
พักรับประทานอาหารว่าง

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
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14.45-16.00

ช่วงที่ 4: การประชุมระดมสมอง
กลุ่มที่ 1) การเปลี่ยนมุมมองความคิด (Mindset) จากการใช้กญั ชาเป็นยาเสพติด สู่การใช้กัญชาเป็นยา
รักษาโรค เพื่อนาไปสู่การแก้กฎหมายที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4
กลุ่มที่ 2) การใช้กญั ชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย
ณ ห้องประชุมศาสตารจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 4
กลุ่มที่ 3) การสื่อสารสังคมเกี่ยวกับการใช้กญั ชาในการรักษาโรคให้ถูกกฎหมาย

ณ ห้องธงทอง ชั้น 6 ( ห้องบรรยาย 605 )
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
08.30-09.00
09.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00

ลงทะเบียน
การนาเสนอผลงานการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม
พักรับประทานอาหารว่าง
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิทยากร: รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล อดีตผู้อานวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30

ผศ.ภญ.สาลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)
ผู้ดาเนินรายการ: ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงที่5 : แนวทางพัฒนากัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) สู่ความชอบด้วยกฎหมาย
(Legalization)
วิทยากร: ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ภก.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ
ผู้ดาเนินรายการ: อาจารย์ ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่วงที่ 6: ข้อเสนอแนะในการออกกฎหมายรองรับกัญชาทางการแพทย์:กรณีตวั อย่างของกฎหมาย
ต่างประเทศ และข้อพิจารณากรณีประเทศไทย
วิทยากร: อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินรายการ: อาจารย์ ดร. สุรัชดา รีคี คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงที่ 7: กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ของประเทศไทย
วิทยากร: ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารว่าง
สรุปประเด็นสาคัญของการสัมมนา และประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์
ยื่นข้อเสนอเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์” ต่อรองประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
โดย ตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาควิชาการและภาคประชาสังคม
กล่าวปิดการสัมมนา
โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หมายเหตุ 1.) รับชมการถ่ายทอดสดLiveตลอดงานผ่านFacebook.com/LawChula และFacebook.com/องค์การเภสัชกรรม
ยกเว้นช่วงประชุมระดมสมอง
2.) ชมนิทรรศการการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของพืชเสพติด (กัญชา กระท่อม ฝิ่น) ณ ด้านล่างของอาคาร
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ภาคผนวก ค
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

55

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

56

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

57

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

58

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

59

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

60

งานประชุมวิชาการ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์(Medical Cannabis)กับกฎหมาย:จากยาเสพติด สู่ ยารักษาโรค
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

61

