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สารจากอธิบดี
 

    หนังสือเล ่มนี้ จัดท�าขึ้นเพ่ือรวบรวมสาระส�าคัญ 

ของประเด็นวิชาการที่มีการอภิปรายและเสวนาในการประชุม

วิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 

การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  

22 - 24  ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาต ิครัง้ 18 

ระหว่างวนัท่ี 22 - 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ณ รอยลั พารากอนฮอลล์ 

ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

     งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ในปีนี้ชูประเด็น  
“กญัชาน�าไทย สมนุไพรสร้างชาต”ิ เป็นประเด็นหลกั โดยในส่วน 
การประชุมวิชาการประจ�าปีฯ ในครั้งนี้ ได้จัดกลุ ่มประเด็น
หัวข้อวิชาการ ในการอภิปรายและเสวนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ ่มหัวข้อการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ กลุ ่มหัวข้อ 
เพื่อพัฒนายกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 

การแพทย์ทางเลือก กลุม่หัวข้อการจัดการเพ่ือน�าการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก 
ไปใช้ประโยชน์ และกลุม่หวัข้อวชิาการร่วมสมยั รวมทัง้ได้มกีารพฒันารปูแบบการจดัประชมุวชิาการประจ�าปีฯ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นรูปแบบ On Line มากขึ้น  
และยงัคงรปูแบบ On Site ตามมาตรการการป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครดั 
เพื่อให้การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  
ในครั้งที่ 18 นี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ก�าหนดไว้ คือ เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้าน 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมสุขภาพ ระบบการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก รวมท้ังเพือ่ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพวชิาการสร้างนวตักรรม 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ให้แก่ประชาชน (Health literacy) 

 ในนามของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ 
คณะอนกุรรมการวิชาการและคณะท�างาน ทีไ่ด้ก�าหนดแนวทาง ประเดน็หลกั รูปแบบ รวมถึงการตดิตาม ก�ากบั 
การจัดประชุมวิชาการประจ�าปีฯ จนส�าเร็จลุล่วง ขอขอบคุณนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณา
สละเวลา ในการศึกษาประเด็นหลกัแต่ละหัวข้อจนได้ผลการศกึษาทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ และขอขอบคณุ 
ทุกภาคส่วนที่ท�าให้การจัดงานประชุมวิชาการประจ�าปีฯ ในครั้งนี้ส�าเร็จไปด้วยดี หวังว่าหนังสือเล่มนี ้
จะเป็นประโยชน์ในการพฒันา การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ทางเลอืก และเป็นแหล่งอ้างองิ 
ทางวิชาการในระดับชาติต่อไป

นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



บรรณาธกิารแถลง
 

 การชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ                         

ในปีนี้ จัดขึ้นในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ภายใต้ธีมงาน “กัญชาน�าไทย สมุนไพรสร้างชาติ” 

โดยประเด็นหัวข้อวิชาการที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการประจ�าปีฯ ครั้งนี้ มีจ�านวน 11 หัวข้อ เป็นรูปแบบ

ห้อง Plenary Session จ�านวน 3 หัวข้อ และเป็นรูปแบบห้อง Symposium Session จ�านวน 8 หัวข้อ โดย

จัดหมวดหมู่หัวข้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิหัวข้อที่มีการอภิปรายและเสวนา ได้แก่

 ( ห้อง Plenary 1 หัวข้อ “กัญชา” จากนโยบายสู่พื้นที่ ไร้รอยต่อ ต่อยอดเศรษฐกิจ

 ( ห้อง Plenary 3 หัวข้อ โอกาสและความท้าทายการพัฒนาสมุนไพรไทย เชิงเศรษฐกิจ

 กลุม่ที ่2 กลุ่มประเดน็เพือ่พฒันายกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์

ทางเลือก หัวข้อที่มีการอภิปรายและเสวนา ได้แก่ 

 ( ห้อง Symposium 3 หัวข้อ เส้นทางกัญชาไทย สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

 ( ห้อง Symposium 5 หัวข้อ การพัฒนาก�าลังคนด้านกัญชาเวชศาสตร์

 ( ห้อง Symposium 6 หัวข้อ บทบาทของแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ COVID-19

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มประเด็นการจัดการเพื่อน�าการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์

ทางเลือกไปใช้ประโยชน์ หัวข้อที่มีการอภิปรายและเสวนา ได้แก่

 ( ห้อง Plenary 2 หัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร” “กระชาย” สมุนไพรไทย พลิกวิกฤติ COVID-19

 ( ห้อง Symposium 2 หัวข้อ “กัญชาไทย” กับ “การแพทย์”

 ( ห้อง Symposium 1 หัวข้อ Moodle: การปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 ( ห้อง Symposium 7 หัวข้อ เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเอง

และชุมชน

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มประเด็นวิชาการร่วมสมัย หัวข้อที่มีการอภิปรายและเสวนา ได้แก่

 ( ห้อง Symposium 4 หัวข้อ ถอดบทเรียนการเรียนรู้รับมือกับโรคอุบัติใหม่ ด้วยภูมิปัญญา          

การแพทย์ดั้งเดิมในต่างประเทศ

 ( ห้อง Symposium 8 หัวข้อ ASEAN Webinar on Traditional Medicine for Prevention 

and Treatment of COVID-19

 หวงัว่าหนังสอืเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้บคุลากรทางการแพทย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั ผูป้ระกอบการ 

เกษตรกร ประชาชน อนึ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใดที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ ขอน้อมรับค�าชี้แนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป



รายนามผู้ร่วมขับเคลื่อนการประชุมวิชาการประจ�าปี

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

Plenary 1  
หัวข้อ “กัญชา” จากนโยบายสู่พื้นที่ ไร้รอยต่อ ต่อยอดเศรษฐกิจ

 

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  อาจารย์ประจ�าภาควชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

วิทยากร
 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  อาจารย์ประจ�าภาควชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
 ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้อ�านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  ผู้อ�านวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

ผู้ด�าเนินรายการ
 ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม   ผู้อ�านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
  และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ
 ภญ.ศรสีุภัค นันทา ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 พท.ปิยะพงษ์ พุกกะนัดด์  ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 พท.ป.กัลยาณี กฤษณกาฬ  ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
  กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Plenary 2  
หัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร” “กระชาย” สมุนไพรไทย พลิกวิกฤติ COVID-19

 

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้านการค้นคว้าหาตวัยา (ECDD) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

 ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 1
 ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ  ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าหาตวัยา (ECDD) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์  ผู้อ�านวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 พท.ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์  กองวิชาการและแผนงาน 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ด�าเนินรายการ

 นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ
 ดร.รสสุคนธ์ กลิ่นหอม  ส�านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Plenary 3  
หัวข้อ โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

 

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 คุณธนัช นาคะพันธ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อ�านวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล   กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ภก.ณัฐวุฒิ ปราบภัย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

วิทยากร

 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี  อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร  เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ  ผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จ�ากัด

ผู้ด�าเนินรายการ

 ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผู้อ�านวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล  กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Symposium 1  
หัวข้อ Moodle: การปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 ดร.จรัญ ดิฐไชยวงศ์   นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ 

  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิทยากร

 ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง

 ดร.ณธกร ทัศนัส  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 คุณสิริน ชะเอมเทศ  วิสาหกิจชุมชน 

  กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง

 คุณศรีเมฆ ชาวโพงพาง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

ผู้ด�าเนินรายการ

 คุณจิรานุวัฒน์ หอมบันเทิง ส�านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 คุณจิรานุวัฒน์ หอมบันเทิง ส�านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 คุณสุขภัสพร ลิ่มวงศ์ ส�านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 



Symposium 2 
หัวข้อ “กัญชาไทย” กับ “การแพทย์”

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี  กรมการแพทย์

วิทยากร

 นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ  ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 

 นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี กรมการแพทย์

 พท.อมรรัตน์ ราชเดิม  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ด�าเนินรายการ

 พท.ป.พรชัย สว่างวงค์  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 พท.ป.พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 พท.ป.ลักขณา รามวงศ์  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 คุณยุทธนา บุญกัน  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Symposium 3 
หัวข้อ เส้นทางกัญชาไทย สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

วิทยากร

 ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร  ราชบัณฑิต

 คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ  ผู้อ�านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์  ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย

   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 คุณเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ  ส�านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ด�าเนินรายการ

 ภก.จักรกฤษณ์ สิงห์บุตร สถาบันการแพทย์แผนไทย

   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 ภก.จักรกฤษณ์ สิงห์บุตร สถาบันการแพทย์แผนไทย

   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Symposium 4 
หัวข้อ ถอดบทเรียนการเรียนรู้รับมือกับโรคอุบัติใหม่ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม 

ในต่างประเทศ

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วิทยากร

 ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 แพทย์จีน เซ็ง จุน ลี  คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

 ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 คุณลักขณา อังอธิภัทร    สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 คุณวลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ภญ.สินีพร ดอนนาปี   สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 แพทย์จีนวรรณวิมล เชียวเชิงชล  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 แพทย์จีนวรชัย คงแสงชัย  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 



Symposium 5 
หัวข้อ การพัฒนาก�าลังคนด้านกัญชาเวชศาสตร์

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)

 คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์ นักวิชาการอิสระ

 คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ กองการแพทย์ทางเลือก

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

วิทยากร

 รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ 

  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 คุณกาจกนิษฐ์ ศักดิ์สุภา  ประธานบริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ผู้ด�าเนินรายการ

 คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ กองการแพทย์ทางเลือก

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 คุณเธียรวิภา กลิ่นบุบผา ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ภญ.ศรีสุภัค นันทา  ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 พท.ปิยะพงษ์ พุกกะนัดด์ ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



Symposium 6 

หัวข้อ บทบาทของแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ COVID-19

วิทยากร

 พท.จีรนันท์ บุญอิ่ม    โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 พท.ฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

  จังหวัดอุดรธานี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 พท.ประพัสสร วรรณทอง   โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 พท.กชมน ฮานาซาวา   โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ด�าเนินรายการ

 พท.ป.อุบลรัตน์ มโนศิลป์  สถาบันการแพทย์แผนไทย

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผู้รับผิดชอบหลักห้องวิชาการ

 พท.ป.อุบลรัตน์ มโนศิลป์  สถาบันการแพทย์แผนไทย

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 คุณจีรนันท์ บรรทัด สถาบันการแพทย์แผนไทย

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 คุณสุกัญญา ฉายาชวลิต  สถาบันการแพทย์แผนไทย

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ภญ.ปทุมมาศ สิริกวิน สถาบันการแพทย์แผนไทย

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 คุณปพิชญา แนบกลาง สถาบันการแพทย์แผนไทย

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

  



Symposium 7 

หัวข้อ เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน

ผู้จัดท�าเอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
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เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

เรื่อง สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

ผู้เขียน ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน*, † และ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์‡

*คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
†อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

‡ผู้อ�านวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

1.1  ภาพรวมความส�าคัญ 

 จากหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลผลการศึกษาวิจัยมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
ท�าให้ค้นพบประโยชน์ของสารส�าคัญกลุ่ม Cannabinoids ในเชิงการแพทย์ของพืชกัญชา น�าไปสู่การพัฒนา
เป็นยาจากสารสกัดกัญชา ซึ่งก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรคหรือบรรเทา
อาการต่าง ๆ  จนท�าให้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เสนอให้มีการปลดกัญชา
ทั้งต้น และยางกัญชาออกจากรายการยาเสพติดประเภทที่ 4  (Schedule IV)  ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขฯ ค.ศ. 1972 มาอยู่ในรายการยาเสพติดประเภทท่ี 1  
(Schedule I)[1] เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นพืชทีม่ปีระโยชน์ทางการแพทย์มากกว่าโทษ นอกจากนี ้องค์การอนามยัโลก 
ยังได้ย�้าชัดว่าสารส�าคัญในกัญชาอย่าง Cannabidiol (CBD) หรือผลิตภัณฑ์กัญชาท่ีมีปริมาณสาร  
Tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 นั้นไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว 
 ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา ศาสตร์ด้านสมุนไพรและองค์ความรู้ของ

หมอพื้นบ้านที่ถ่ายทอดภูมิปัญญากันมาอย่างยาวนานกับแนวคิดว่า “พืชทุกชนิดมีคุณสมบัติทางยา” เพียง
แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น และการประเมินค่าว่า คุณสมบัติทางยาที่พืชแต่ละชนิดมีอยู่นั้น มีความจ�าเป็น
และคุ้มค่าที่จะจัดเป็นสมุนไพรหรือไม่ เพราะพืชสมุนไพรบางชนิดภายในต้นเดียวกันมีท้ังสารส�าคัญท่ีมี 
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ก็มีสารพิษที่เป็นอันตรายแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น “กัญชา” ซึ่งถ้าหาก
มวีิธกีารที่สามารถสกัดแยกสารที่มฤีทธิท์างยาออกจากสารทีม่ีฤทธิ์เสพตดิได้แลว้ สิง่นัน้กไ็มจ่ัดเปน็ยาเสพติด
อีกต่อไป และการจ่ายยาตัวนั้นก็สามารถท�าได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ปัญหาที่หนักหน่วงที่สุด คือ หากสารที่มี
ฤทธิ์เสพติดกับสารส�าคัญทางยาเป็นสารชนิดเดียวกันชนิดที่แยกออกจากกันไม่ได้แล้วนั้น จะต้องด�าเนินการ
อย่างไร? “กญัชา” จงึเป็นตัวอย่างหนึง่ของการช่ังน�า้หนกัว่าสิง่ใดควรเป็นพชืสมุนไพร สิง่ใดควรเป็นยาเสพตดิ 
สารใดควรน�ามาท�าเป็นยารักษาโรค หรือสารใดควรอยู่ภายใต้การควบคุม
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เรื่อง สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

  ในประเทศไทยภายหลังจากมีการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรา 26/2 ความว่า “(1) ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ีให้รวมถึงการเกษตรกรรม  

พาณชิยกรรม วทิยาศาสตร์หรอือตุสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย” ซึง่เป็นความตัง้ใจของรฐับาล

ที่มุ่งเน้นประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างแท้จริง และผลักดันจากพืชเสพติดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ท�าให้ม ี

กฎหมายตามออกมาอกีมากมายเพือ่ให้กญัชาสามารถใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และขับเคลือ่นเศรษฐกจิ เช่น 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563, กฎกระทรวงการขอ

อนญุาตและการอนุญาตผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรอืมไีว้ครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 เฉพาะ 

กัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 หรือเรียกว่า “กฎกระทรวงกัญชง” ท�าให้กัญชงสามารถใช้ประโยชน์ที่มี

วัตถุประสงค์ตาม ข้อ 4 (1) เพ่ือประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (2) เพื่อการใช้ประโยชน์จาก

เส้นใยตามประเพณ ี(3) เพือ่ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์หรอือตุสาหกรรม (4) เพือ่ประโยชน์ในทางการแพทย์ (5) 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (6) เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง 

มากกว่ากัญชาที่เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ยังมีผลให้ส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ดอก เมล็ด ใบซึ่งไม่มี

ยอดหรือช่อดอกติดมาด้วย หลุดออกจากยาเสพติดไปด้วย ท�าให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องส�าอาง จนเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วประเทศ “มาชิมกัญ”[2]   

 นอกจากนี้ ยังมีการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญต่อภาพรวมของยาเสพติดในประเทศไทย คือ ประมวล

กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 เป็นการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดท่ี 

ในปัจจุบันมีอยู่หลายฉบับและกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานโดยน�ามารวบรวมไว้เป็น

หมวดหมู่ในรูปแบบประมวลกฎหมาย ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความประสานสอดคล้อง  

เป็นเอกภาพ อีกทั้งยังจะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงกฎหมายยาเสพติดได้สะดวกยิ่งขึ้น และ

มีมุมมองน่าสนใจต่างจากกฎหมายยาเสพติดที่ผ่านมาในหลายประเด็น เช่น UNGASS 2016 (United  

Nations General Assembly Special Session) เปลี่ยนแนวคิดจากการท�าสงครามกับยาเสพติดเป็นการ

ใช้สาธารณสุขน�าในการแก้ปัญหา การประกาศระบุช่ือยาเสพติดให้โทษ โดยกฎหมายเดิม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เป็น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด พ.ศ. 2564 มาตรา 55 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจะก�าหนดเขต

พืน้ทีห่นึง่พ้ืนทีใ่ด เพ่ือกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนีก้ไ็ด้ (1) ทดลองเพาะปลกูพชืท่ีเป็นหรอืให้ผลผลติ

เป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ (2) ผลิตและ

ทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด (3) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่ก�าหนด การก�าหนด

พื้นที่และการกระท�าการตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
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 การด�าเนนินโยบายกญัชาเพือ่การแพทย์ของประเทศไทยยังต้องพจิารณาการประสานความร่วมมอื 

กันระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการใช ้

กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมทั้งในมุมมองด้านการแพทย์และการสาธารณสุขควบคู่กันไป การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันอย่างชัดเจนในสังคมจึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นที่สุดในขณะนี้ นโยบาย

การใช้กญัชาเสรทีางการแพทย์ในประเทศไทย จะไม่ถูกก�าหนดจากราชการส่วนกลางหรือนกัวชิาการบางกลุม่ 

เท่านั้น แต่ต้องเป็นการประสานความร่วมมือของท้ังภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคราชการส่วน

กลาง ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายจะต้องมส่ีวนร่วมในการพจิารณาอย่างถีถ้่วนรอบด้าน เพือ่ให้สามารถก�าหนดทศิทาง   

การใช้ประโยชน์จากกญัชาได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสร้างระบบควบคมุทีเ่ข้มข้นเพยีงพอในการจดัการ

ความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบทางลบเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมได้อย่างเข้มแข็ง

1.2 ปัญหาและอุปสรรค

ประเด็นที่ 1   กัญชาเป็น ‘ยาเสพติด’ หรือ ‘ยาสมุนไพร’

 “กัญชา” จากยาเสพติดสู่พืชสมุนไพรใช้รักษาโรค กัญชาจัดเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน์น�ามาใช้
ในทางการแพทย์มานาน ในรปูแบบต�ารบัซึง่ปรากฏในต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ภมูปัิญญาทางการแพทย์
แผนไทยและมรดกทางวรรณกรรมแห่งชาติโดยข้อมูลของ United Nations นั้น กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพ
ติด (Narcotic Drug) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 (United Nations, 1961) และการใช้กัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
ในเกือบทุกประเทศ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการเปิดกว้างมากขึ้น ท�าให้ต้องกลับมาทบทวนและ
ตั้งค�าถามใหม่ว่า กัญชามีประโยชน์หรือโทษอย่างไร โดยมีข้อมูลว่าปี พ.ศ. 2513 ในกรุงอัมสเตอร์ดัมของ
เนเธอร์แลนด์ เริ่มมี Coffee Shop ส�าหรับเสพกัญชา ปี พ.ศ. 2553 โปรตุเกสลดโทษการเสพกัญชาลงมาเป็น
ค่าปรบั (Decriminalize) หรอืแม้แต่ในสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นประเทศทีป่ระกาศสงครามกบัยาเสพติด กพ็บว่า 
ในปี พ.ศ. 2555 มีการลงมติในรัฐโคโลราโดและรัฐวอชิงตัน ให้มีกฎหมายยอมรับกัญชา เพื่อความบันเทิง 
(Legalize Recreational) และในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีถึง 29 รัฐของสหรัฐอเมริกามีการ 
ออกกฎหมายอนญุาตให้ใช้กญัชาในทางการแพทย์ได้ (Medical Cannabis) ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
กัญชาถูกน�ามาใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคหลายชนิด โดยมีทั้งรูปแบบของ Cannabis หรือ
เป็นสารสกัดกลุ่ม Cannabinoids โดยมีวิธีการใช้ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การกิน การสูดควัน การสูดไอ
ระเหย การน�ามาผสมในอาหาร หรอืชงเป็นชา ขณะทีก่ฎหมายของประเทศไทย จดัให้กญัชาเป็นยาเสพตดิให้
โทษประเภทที่ 5 ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งการปลูก การครอบครอง การจ�าหน่ายหรือการ
บริโภค ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย[3] ปี พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อก 
ให้มีการใช้กัญชาและพืชกระท่อมในทางการแพทย์ โดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ระบุว่า ห้าม
มิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 "เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรค ตามค�าสั่งของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรอืหมอพืน้บ้านตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ทีไ่ด้รบั

ใบอนุญาต หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย" แต่การเสพ ครอบครอง ขาย น�าเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อม 
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เรื่อง สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

ทีน่อกเหนอืจากนีย้งัถอืว่าเป็นความผิด มโีทษทัง้จ�าคกุและปรบั  ในปี พ.ศ. 2563 ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา เผยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ลงราชกิจจานุเบกษา 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชา กัญชงที่

ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก กิ่ง ก้าน ล�าต้น เปลือก ราก และเมล็ดกัญชง รวมถึงสารสกัด 

CBD และกากทีเ่หลอืจากการสกดัซึง่ต้องมปีรมิาณ THC ไม่เกิน 0.2% และน�า้มนัและสารสกดัจากเมลด็กญัชง 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งนี้ ต้องได้มาจากสถานที่ปลูก

หรือผลิตในประเทศทีไ่ด้รบัอนญุาตเท่านัน้ กรณนี�าเข้าท�าได้เฉพาะเปลอืกแห้ง แกนล�าต้นแห้ง และเส้นใยแห้ง 

นอกเหนือจากนี้น�าเข้าได้โดยเป็นยาเสพติด ชี้แจงเหตุที่ยังปลดทุกส่วนออกจากยาเสพติดไม่ได้เพราะ 

ติดอนุสัญญาระหว่างประเทศ พร้อมชูกัญชา กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ[4] 

                                    

                             
 ► รูปที่ 1 กัญชา กัญชงที่ผลิตในประเทศ ส่วนไหนเป็น-ไม่เป็นยาเสพติด

ประเด็นที่ 2   กัญชาควรอยู่ในระบบการแพทย์ทางเลือก ‘แผนไทย’ หรือทางหลัก ‘แผนปัจจุบัน’

 ในประเทศไทย พบว่า กัญชาถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในอดีตมาอย่างกว้างขวางและยาวนาน 

โดยเป็นส่วนหน่ึงในต�ารับยามาต้ังแต่สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช[5] ซ่ึงแต่เดมิระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน

และการแพทย์แผนไทยจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการตาม

ความเชื่อหรือข้อมูลที่ได้รับมา บนพื้นฐานหลักการที่ว่าระบบการแพทย์แผนปัจจุบันจะเน้นการใช้ยาแผน

ปัจจุบันที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลและความ

ปลอดภยั และมรีะบบประกนัคณุภาพมาตรฐานทีด่ ีจนได้รับการรบัรองทะเบยีนต�ารบัยา และใช้วิธกีารรกัษา

ตามแนวทางการรกัษาหรอืการปฏบิตักิารทางการแพทย์ทีมี่หลกัฐานการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ตะวนัตก
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รองรับ ความก้าวหน้าของต�ารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

พบว่า มตี�ารบัต�ารายาของชาตกิว่า 26,000 ต�ารบั โดยสบืค้นต�ารบัยาแผนไทยทีม่ีกญัชาจากต�ารายาแผนไทย 
2 ส่วน ซึ่งเป็นต�ารับยาที่ได้รับมอบเป็นของชาติแล้ว ได้แก่ ต�าราหลวง (90 ต�ารับ) และ ต�ารายาเกร็ด (11 
ต�ารับ) [6]   
 การศึกษาในเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัยของน�้ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน�้ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา)  
ต่อเนื่อง 90 วัน จากแบบสอบถาม EQ-5D-5L มีคะแนนคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรค
มะเรง็ร่วมและกลุม่ผูป่้วยทีไ่ม่มโีรคมะเรง็ ในกลุม่โรค/ภาวะนอนไม่หลบั ปวด มะเรง็ ไมเกรน เบือ่อาหาร ภูมแิพ้  
พาร์กินสัน ชัก[7]

 ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกได้มีการน�าสารสกัดจากกัญชามาใช้เพื่อเป็น 
ยารักษาโรคเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์และโทษของกัญชามากข้ึน พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 แต่อนุญาตให้ใช้กัญชา 
เฉพาะในทางการแพทย์เพ่ือการดแูลรกัษาผูป่้วยและการศกึษาวจัิยได้ เนือ่งจากสารประกอบ cannabinoids 
ที่อยู่ในกัญชาสามารถใช้ในการรักษาโรคได้ โดยสารท่ีออกฤทธิ์หลักท่ีน�ามาใช้ในทางการแพทย์ คือ delta- 
9-Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และ cannabidiol (CBD) ที่ไม่มีฤทธิ์เสพติด 
สารประกอบ cannabinoids ออกฤทธิ์ผ่าน cannabinoid receptor หลัก 2 ชนิด คือ CB1 receptor ซึ่ง
พบมากในสมองและร่างกาย มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ ความจ�า ความเข้าใจ อารมณ์ การรบัรูค้วามปวด
และการเคลื่อนไหว ส่วน CB2 receptor พบที่ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทส่วนปลาย ม้าม ทอนซิล 
ต่อมไทมสั กระดกู ผวิหนงั และเลอืด monocyte, macrophages, B-cells และ T-cells ในร่างกายสามารถ
สร้าง endocannabinoid ซึ่งเป็น cannabinoids โดยธรรมชาติ (ที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ คือ anandamide 
และ arachidonoyl-glycerol (2-AG)) endocannabinoid ถูกสร้างขึ้นเพื่อก�ากับการท�างานต่าง ๆ ของ
ร่างกายโดยจะไปจับกับ CB1 และ CB2 receptor นอกจากนี้ การศึกษาต่าง ๆ พบว่า endocannabinoids 
ส่งผลเกี่ยวข้องกับการท�างานของร่างกาย อาทิ ความจ�า อารมณ์ ความอยากอาหาร การนอนหลับ  
ความปวด การติดยา และการอักเสบ รวมถึงอาจมีบทบาทในการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของสมอง 
ระบบ metabolism ของร่างกาย อาทิ lipolysis, glucose metabolism และ energy balance
 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าคู่มือค�าแนะน�าการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการ

แพทย์ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (มกราคม 2564) แบ่งข้อบ่งใช้เป็น 3 กลุ่มคือ 1) โรคและภาวะที่
ใช้ผลติภัณฑ์กญัชาทางการแพทย์ ผลติภณัฑ์กญัชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์ เนือ่งจากมหีลกัฐานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพสนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�าบัด (chemotherapy induced nausea 
and vomiting), โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักท่ีดื้อต่อยารักษา (intractable epilepsy), ภาวะ 
กล้ามเนือ้หดเกรง็ (spasticity) ในผูป่้วยโรคปลอกประสาทเสือ่มแข็ง (multiple sclerosis), ภาวะปวดประสาท 
(neuropathic pain), ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน�้าหนักตัวน้อย, การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 2) ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่า
จะได้ประโยชน์ (ในการควบคุมอาการ) โรคและภาวะของโรคในกลุ่มนี้ อาทิ โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์,  

โรควิตกกังวลไปทั่ว, โรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating diseases) อื่น ๆ เช่น neuromyelitis 
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เรื่อง สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

optica และ autoimmune encephalitis 3) ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจได้ประโยชน์ (ในอนาคต) 
คือ โรคมะเร็ง การใช้กัญชารักษาโรคมะเร็ง มีความจ�าเป็นต้องศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของกัญชาในหลอด
ทดลอง ความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตว์ทดลอง ก่อนการศึกษาวิจัยในคนเป็นล�าดับต่อไป เนื่องจากใน
ปัจจุบันข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่ากัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ยังมีไม่
เพียงพอ แต่สมควรได้รบัการศกึษาวเิคราะห์อย่างละเอยีด ดงันัน้ ผูป่้วยโรคมะเรง็จงึควรได้รบัการรกัษาตามวธิี
มาตรฐานทางการแพทย์ในปัจจุบัน หากเลือกใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งแล้ว อาจท�าให้
ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิผลด้วยวิธีมาตรฐานได้[8]  

 ปัจจุบันได้มีการสั่งจ่ายยากัญชาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน และได้
เพิ่มการใช้ยากัญชาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง และมะเร็งระยะท้าย โดยไม่แนะน�าให้
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น แต่แนะน�าให้ใช้เป็นการรักษาเสริมหรือควบรวมกับวิธีการรักษาตาม
มาตรฐาน ซึง่เริม่มกีารศกึษาวจิยัรองรบัทัง้ในและต่างประเทศ อาทเิช่น ในเรือ่งของการเพิม่คณุภาพชวีติผูป่้วย
มะเร็งระยะท้าย เรื่องการปวด ความอยากอาหาร และการนอนหลับดีขึ้น เมื่อมีหลักฐานทางวิชาการออกมา
น�าเสนอ ท�าให้เกดิการขบัเคลือ่นการสัง่จ่ายยากญัชามากขึน้ และผูป่้วยสามารถเข้าถงึยากญัชาได้เพิม่ขึน้ เป็น

ประโยชน์ทั้งในระบบการแพทย์ทางเลือกและทางหลัก อย่างเห็นได้ชัด                       

  ประเดน็ที ่3     ความพร้อมของระบบควบคมุและการเข้าถึงกญัชาทางการแพทย์ ระดับไหน คือ ‘เหมาะสม’ 

 การใช้กัญชาในประเทศไทย ยังจ�ากัดอยู่ที่การใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งข้อมูล 
ณ ปัจจุบัน มีการเข้าถึงการใช้ยากัญชาเพิ่มขึ้น มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกจังหวัด  
ทั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลินิกกัญชาทางการ
แพทย์ในโรงพยาบาลสงักดักรมวชิาการ และคลนิกิกญัชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน เมือ่วเิคราะห์
ความพร้อมในเรื่องต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า พบว่า ในส่วนของ ต้นน�้ำ มีวิสาหกิจที่ขออนุญาตปลูกกัญชาเพิ่ม 
มากขึ้น โดยโครงการกัญชาครัวเรือน หรือที่เรียกกันท่ัวไป กัญชาบ้านละ 6 ต้นนั้น ขณะนี้มี 8 วิสาหกิจ 
ใน 3 พื้นที่ คือ บุรีรัมย์ 1 แห่ง บึงกาฬ 2 แห่ง และนครพนม 5 แห่ง ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว โดยมีทั้งหมด  95 
ครัวเรือน สามารถปลูกกัญชาได้ 1,440 ต้นต่อปี นอกจากนี้ ยังมีอีก 77 วิสาหกิจทั่วประเทศ ที่ยื่นค�าขอปลูก
กัญชาบ้านละ 6 ต้น ตามโครงการกัญชาครัวเรือน โดยอยู่ในระหว่างกระบวนการออกใบอนุญาต 8 วิสาหกิจ 
รอความเห็นจังหวัด 11 วิสาหกิจ รอตรวจสถานที่ 17 วิสาหกิจ และรอตรวจเอกสาร 41 วิสาหกิจ (ข้อมูล 
ณ 17 พฤศจิกายน 2564)[9] กลำงน�้ำ มีโรงพยาบาล GMP ที่สามารถผลิตยากัญชาได้เพิ่มขึ้นในเขตสุขภาพ 
หลายแห่ง เพิม่การเข้าถงึและพฒันาศกัยภาพในการผลติยาให้ได้ตามมาตรฐานในส่วนภมูภิาค ปลำยน�ำ้ มงีาน
วจิยัทัง้ในและต่างประเทศในเรือ่งของการใช้ยากญัชาทางการแพทย์ มแีพทย์แผนปัจจบุนัและแผนไทยทีผ่่าน
การอบรมและสัง่จ่ายยาในคลนิิกกญัชาทางการแพทย์ได้มากข้ึน ปัจจบัุนในประเทศไทย นอกจากโรคและภาวะ 
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์ เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสนับสนุน 
ชดัเจนแล้ว ยงัใช้ในการเพิม่คณุภาพชวีติในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการดแูลแบบประคบัประคอง หรอืผูป่้วยระยะสดุท้าย
ของชีวิต (end of life) ซึ่งเป็นการตัดสินใจของผู้รักษา โดยใช้เป็นยาเสริมหรือควบกับวิธีรักษาตามมาตรฐาน 
จากยาแผนปัจจุบัน ท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าการเข้าถึงกัญชาใน
ประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์[9]  



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
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ประเด็นที่ 4   กัญชงและกัญชากับมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

 ปัจจุบนัยงัมคีนอกีจ�านวนไม่น้อยทีเ่หมารวมกญัชา (Cannabis หรอื Marijuana) และกญัชง (Hemp) 
เป็นพืชเสพติดทั้งหมด เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันมาก แต่ในความเป็นจริง
แล้ว กญัชากบักญัชงเป็นพชืคนละชนดิกนั กญัชงมชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa และ
เนื่องจากกัญชงมีปริมาณสาร THC น้อยกว่าร้อยละ 0.2 ขณะที่มีสาร CBD ในปริมาณที่สูง กัญชงจึงไม่ถูกจัด
เป็นยาเสพติดตามกฎหมายสากล อีกทั้งกัญชงยังได้รับการขนานนามเป็นพืชเศรษฐกิจ (Industrial Hemp) 
ที่มีศักยภาพในการน�ามาใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลาย โดยกัญชงไม่ได้เป็นเพียงแหล่ง
ของสาร CBD คุณภาพดีที่มีความปลอดภัยสูงเท่านั้น ทุกส่วนของกัญชงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หมด 
อาทิ โปรตีนและกรดไขมันดี Omega-3 จากเมล็ดกัญชงในอุตสาหกรรมอาหาร เส้นใยกัญชงซึ่งน�ามาใช้แทน
เส้นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เยื่อกระดาษ และชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ด้วยการประกาศให้ใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ท�าให้กัญชงถูกจัดอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท 5 ซ่ึงเป็นข้อ
จ�ากัดในการพัฒนากัญชงไปสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ส�าหรบัในประเทศไทยขณะนี ้ประกาศคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะ
กัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 ระบุว่า กัญชง (Hemp) มีลักษณะเป็นพืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis 
sativa L. subsp. sativa อนัเป็นชนดิยอ่ยของพืชกญัชา (Cannabis sativa L.) ที่มีปรมิาณสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน�้าหนักแห้ง และยัง
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ระบุว่า ยกเว้นวัตถุ
หรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ค) สาร
สกดัทีม่สีารแคนนาบไิดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมสีารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้าหนัก ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการแยกระบบ 
การก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาออกจากกัน และเป็นการมุ่งส่งเสริมการปลูกกัญชงให้เป็นพืช
เศรษฐกิจนับเป็นอีกหนึ่งก้าวส�าคัญของนโยบายสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสร้างประโยชน์ในทางการแพทย์
และเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย

 การปลูกกัญชาและกัญชงในประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา[10] พื้นท่ีปลูกกัญชา 312 แห่ง พื้นที่ปลูก 79,300 ตารางเมตร จ�านวน  

191,789 ต้น พื้นที่ปลูกกัญชง 1,385 แห่ง พื้นที่ปลูก 6,237,730 ตารางเมตร จากข้อมูลจะเห็นความ 

แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกัญชาและกัญชง เนื่องจากการออก “กฎกระทรวงกัญชง” ท�าให้กัญชงสามารถ 

ใช้ประโยชน์ที่มีวัตถุประสงค์มากขึ้นไม่จ�ากัดเพียงแต่เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ ยังสามารถท�าโดยภาค

เอกชนได้เอง ส่วนกญัชาไม่เพยีงเพ่ือประโยชน์ด้านการแพทย์ ยงัมีพระราชบัญญัติยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที ่7) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 21 ในวาระเริม่แรกภายในระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบัญญติันีใ้ช้บังคบัให้ด�าเนนิการ 

ร่วมกบัหน่วยงานรฐั ท�าให้การขายตลอดทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ ไม่ได้มตีลาดปลายน�า้ได้หลากหลายแบบ

กัญชง 
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 ข้อมูลทางการตลาดระบุว่า ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดกัญชงท่ัวโลกมีมูลค่าสูงถึง 3.74 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวไปถึง 5.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563 (รูปที่ 2)[11]  

ในท�านองเดียวกนั สถานการณ์ตลาดกญัชาในระดบัโลกกมี็แนวโน้มท่ีดมีากเช่นกนั ผลการส�ารวจราคาวตัถุดบิ
กัญชาในตลาดโลก พบว่า ต้นกัญชา 1 ต้นจะให้ผลผลิตของช่อดอกแห้ง 1 กิโลกรัม โดยจะมีมูลค่าสูงถึง
กิโลกรัมละ 70,000 บาท ส�าหรับการน�าไปสกัดสารส�าคัญในการผลิตเป็นยารักษาผู้ป่วยเกรดทางการแพทย์  
(Medical grade) ซึง่จะท�าให้ครวัเรอืนมรีายได้ถงึ 420,000 บาทต่อปี[9] อย่างไรกต็าม รฐับาลจะต้องพจิารณา
อย่างรอบคอบว่าการน�ากญัชามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจินีจ้ะก่อให้เกดิประโยชน์จรงิดงันัน้หรอืไม่ และจะ
เกิดผลกระทบด้านลบที่ไม่คาดคิดอะไรตามมาบ้าง ซึ่งตามหลักการตลาดที่ราคาผลผลิตจะขึ้นกับความสมดุล
ระหว่างอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) เมือ่มอุีปทานมาก กล่าวคอื ประชาชนสามารถปลกูกญัชา
ได้เหมือนกันทั่วประเทศ ก็จะส่งผลให้ราคาของกัญชาตกลงเช่นเดียวกับการปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ 
ในประเทศไทย ที่ราคาผลผลิตย่อมต�่าลงเมื่ออุปทานผลผลิตออกพร้อมกัน

 ► รูปที่ 2 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของมูลค่าตลาดกัญชงทั่วโลก 

   1.3   การควบคุมและก�ากับ

1.3.1 ข้อก�าหนด นโยบาย และมาตรการยาเสพติดขององค์กรระหว่างประเทศ

 ตามทีอ่นสุญัญาเดีย่วว่าด้วยการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ ค.ศ. 1961 (1961 Single Convention 
on Narcotic Drugs) ได้ก�าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (schedule I) และประเภท 4 
(schedule IV) เนื่องจากเห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่จะก่อให้เกิดการเสพติด ขณะที่สาร THC ถูกจัดเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ฯ ในประเภท 1 (schedule I) ของอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ฯ ค.ศ. 1971 ซึ่งห้ามไม่ให้มีการใช้ 
ยกเว้นแต่เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์หรอืการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ และต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของ
รฐับาล แต่ส�าหรบัสาร CBD จะไม่ได้ถกูควบคมุภายใต้อนสุญัญาดงักล่าว จนกระทัง่ในช่วงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์
ปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศผลการประชุมในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาเสพติด (WHO Expert 
Committee on Drug Dependence) ครั้งที่ 41 เรื่องกัญชาไว้อย่างชัดเจน โดยมีข้อสรุปไว้ ดังนี้

 ▪ องค์การอนามยัโลกเสนอให้ปลดกัญชาท้ังต้น และยางกัญชา (resin) ออกจาก Schedule IV 
เน่ืองจากเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์มากกว่าโทษ รวมถึงสาร THC และสารไอโซเมอร์ 
ของ THC ทั้งหมดให้เข้าไปอยู่ในรายการยาเสพติด Schedule I ของอนุสัญญาฯ ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลได้[1]



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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 ▪ การพิจารณาข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์จะต้องแยกระหว่างสารหลัก 2 สารคือ THC  

และ CBD 

 ▪ แต่ท่ีน่าสนใจ คือ องค์การอนามยัโลกเสนอให้มกีารถอดถอนสารสกดักญัชาและผลติภณัฑ์

จากสารสกดักญัชาออกจากรายการยาเสพติด Schedule I ของอนสัุญญาฯ และไม่ควรถูกควบคุมอย่างเข้มงวด

 ▪ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้ย�้าอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ CBD ที่มีส่วนผสมของ

สาร THC ปนมาไม่เกินร้อยละ 0.2 ไม่ได้อยู่ภายใต้อนุสัญญาฯ ระหว่างประเทศ สามารถใช้ประโยชน์ทางการ

แพทย์ได้โดยไม่ต้องมใีบสัง่ยาใด ๆ  เพราะไม่จัดเป็นยาเสพตดิ ซึง่ก่อนหน้านีอ้งค์การอนามยัโลกกไ็ด้เคยยนืยนั

แล้วว่าสาร CBD นั้นมีความปลอดภัย[12]

1.3.2 กลไกระหว่างประเทศที่ควบคุมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ [13]

ภายใต้บทบญัญติัของอนสุญัญาเดีย่วว่าด้วยการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ ค.ศ. 1961 มาตรา 4 
ซ่ึงมข้ีอก�าหนดท่ีส�าคญั คอื “จ�ากดัการผลติ การแปลงวตัถุดบิเป็นผลผลติ การส่งออก การน�าเข้า การจ�าหน่าย 
การค้าขาย การใช้และการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ภายใต้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศผลการประชุมในท่ีประชุมผู้เช่ียวชาญ
ยาเสพติด ครั้งที่ 41 ให้กัญชาทั้งต้น ยางกัญชา สาร THC และยาที่มีส่วนผสมของสาร THC เป็นยาเสพติด 
ให้โทษตามอนุสัญญายาเสพติดปี 1961 (Schedule I และ III) ดังนั้นการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการ  
ถอืเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 4 ของอนสุญัญาฯ ดงักล่าว รวมถงึมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ซ่ึงจะเกีย่วข้องกบั 
ข้อจ�ากัดการปลูกกัญชา เพื่อป้องกันสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนและสาธารณะ การควบคุมพื้นที่
การเพาะปลูกกัญชา การจัดต้ังสถาบันเฉพาะข้ึนมารองรับการควบคุมและก�ากับดูแลการผลิต การจ�าหน่าย  
การใช้กัญชาที่จะน�ามาใช้ในทางการแพทย์ เป็นต้น
 จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาฯ ยินยอมให้ใช้กัญชาทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได ้

แต่จะต้องมีนโยบายหรือมาตรการปกป้องสุขอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชนผู้ใช้และสาธารณะ  

อนุสัญญาฯ จึงมีข้อก�าหนดให้รัฐที่อนุญาตให้มีการผลิตหรือใช้กัญชาทางการแพทย์จะต้องด�าเนินการโดยใช้

ระบบใบอนญุาต (Licensing System) เพ่ือท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าตลาดกญัชาของรฐัภาคนีัน้ ๆ  จะมปีรมิาณ

กญัชาไม่เกนิความต้องการใช้ทางการแพทย์และการศกึษาวจิยัทางวิทยาศาสตร์ จนน�าไปสูปั่ญหาการใช้กญัชา

ในทางที่ผิด

 ประเทศที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ จะถูกประกาศลงโทษด้วยมาตรา 14 ของ

อนุสัญญาฯ ซึ่งจะมีขั้นตอนด�าเนินการกับประเทศที่ฝ่าฝืนตั้งแต่เบาไปหาหนัก โดยคณะกรรมการฯ จะเปิด

การเจรจากับรัฐบาลประเทศนั้น ๆ เพื่อให้มีการแก้ไขในสิ่งที่ได้กระท�าผิด ถ้าพบว่ารัฐบาลนั้น ๆ ยังดื้อดึงไม่

ยอมแก้ไข คณะกรรมการฯ อาจตัดสินใจแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดว่าประเทศนั้น ๆ  กระท�า

ผิดบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ แล้วเพิกเฉยไม่แก้ไขและเสนอให้คณะกรรมาธิการยาเสพติดเสนอเรื่องไปให้

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) พิจารณาความผิดแล้วลงโทษด้วยการแซงชั่น 

(Sanction) มิให้ประเทศใดส่งออกยาไปขายและสั่งน�าเข้ายาจากประเทศที่ถูกลงโทษ
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1.3.3 ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในต่างประเทศ

ก. ประเทศแคนาดา[14]

 ประเทศแคนาดา มนีโยบายให้ใช้กญัชาทางการแพทย์ได้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) โดยอนญุาต
ให้สามารถจ�าหน่าย ครอบครอง เคลื่อนย้ายและเก็บเกี่ยวได้ ผู้ป่วยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ยากัญชาได้โดย 
ไม่จ�าเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ และรับผลิตภัณฑ์ยากัญชาจากผู้ท่ีมีใบอนุญาตผลิตเท่านั้น โดยมีรัฐบาลกลาง 
(Health Canada) เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล ตั้งแต่ข้ันตอนการออกใบอนุญาต จนถึงกระบวนการควบคุม
ป้องกันการน�ากัญชาไปใช้ในทางท่ีผิด ข้อจ�ากัดอื่น ๆ อาทิ การขออนุญาตผลิตและจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์  
การควบคุมไม่ให้มีการน�าเข้า–ส่งออก การก�าหนดอายุผู้ซ้ือ เป็นต้น ส�าหรับสินค้าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมี
กัญชาเป็นส่วนผสม (Cannabis Edible) จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายอย่างถูกกฎหมาย

 ผลกระทบด้ำนบวก

 ▪ มีผู้ป่วยได้รับกัญชาทางการแพทย์เพื่อการบ�าบัดรักษามากขึ้น
 ▪ มกีารศึกษาวจัิยการใช้พชืกญัชาในการบ�าบัดรกัษาผูป่้วยยาเสพติดได้อย่างต่อเนือ่งมากข้ึน และ

ช่วยลดความเสี่ยงการกลับไปเสพยาเสพติดซ�้าได้
 ▪ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตกัญชาท่ีอยู่ในตลาดมืดข้ึนมาได้รับการยอมรับ ซ่ึงเป็นการเอื้อต่อ

การท�างานของรัฐบาลในการบริหารจัดการนโยบายให้ถูกต้องเหมาะสม
 ▪ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นการดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีอยากจะลงทุน 

ด้านการพัฒนาผลติภณัฑ์ Cannabis Edible ซึง่ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาล โดยมีการ
คาดการณ์ว่าตลาดกัญชาในแคนาดาจะมีมูลค่าสูงถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2570

 ผลกระทบด้ำนลบ

 ▪ ท�าให้กลุ่มเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น จากสถิติพบว่า เยาวชนในประเทศแคนาดามีการใช้
กัญชามากเป็นอันดับ 1 ของโลก

 ▪ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรท่ีตรวจพบการใช้กัญชาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 36.3 ในช่วงปี  
พ.ศ. 2549-2553 เป็นร้อยละ 41.9 ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557

 ▪ เกิดการอ้างว่าเป็นผู้ป่วยเพื่อให้ได้กัญชาทางการแพทย์มาใช้ในเชิงสันทนาการ ในขณะที ่
หน่วยงานควบคุมของรัฐไม่มีข้อมูลว่ามีการแอบใช้กัญชาทางการแพทย์ในทางที่ผิดไปมากน้อยเพียงใด

 ▪ INCB ได้ประเมินว่าระบบควบคุมกัญชาของประเทศแคนาดายังท�าได้ไม่ดีพอ (Poorly Regu-
lated Medical Cannabis Program) และน�าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการแก้ไข

ข. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 นโยบายการควบคุมการใช้กัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 1)  ระดบัสหพนัธรฐั ซ่ึงกญัชายงัเป็นสิง่ผดิกฎหมาย เนือ่งจากสหรัฐอเมรกิาเป็นหนึง่ในประเทศภาคี

ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ที่ระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงสันทนาการ

 2)  ระดับมลรัฐ สามารถออกกฎหมายบังคับใช้ภายในมลรัฐได้ จึงมีนโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละ

มลรัฐ
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 3)  ระดับเมอืง เมอืงต่าง ๆ  ในแต่ละมลรฐั จะมอีสิระในการควบคมุมาตรการการใช้กัญชาของตนเอง 
ตวัอย่าง ในมลรฐัแคลฟิอร์เนยีทีม่นีโยบายกญัชาถกูกฎหมาย แต่กลบัปรากฏว่าร้อยละ 80 หรอืประมาณ 500 
เมอืงภายใต้มลรฐัแคลฟิอร์เนยี ไม่ต้องการให้มธีรุกจิการค้าปลกีกญัชาถกูกฎหมาย ท�าให้รฐัเองไม่สามารถออก
ใบอนุญาตให้แก่พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเสรี ซึ่งน�าไปสู่การค้ากัญชาในตลาดมืด
ที่เพิ่มมากขึ้น [15]

 ผลกระทบด้ำนลบ

 ▪ เยาวชนจ�านวนมากเร่ิมทดลองใช้กญัชา โดยข้อมลูจากการส�ารวจ (ตารางท่ี 1) พบว่า ผูใ้ช้กัญชา
หน้าใหม่ทีม่อีายรุะหว่าง 12–17 ปี ในช่วงเวลา 1 เดอืน มจี�านวนสงูกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ และรฐัทีม่คีวาม
ชุกของการใช้กัญชาต�่าจะมีความชุกของการใช้กัญชาสูงขึ้นหลังจากที่การผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชา
ทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย[16] บทเรียนนี้จึงมีความส�าคัญมากต่อประเทศไทย เนื่องจากในช่วงระยะ
เวลาทีผ่่านมา ประเทศไทยมคีวามชกุของผูใ้ช้กญัชาเพยีงร้อยละ 0.2 ในหมูป่ระชากรทัง้หมด[17] การมนีโยบาย
กญัชาทางการแพทย์ในประเทศไทยจึงต้องระมดัระวงัในทางปฏบิตัเิป็นอย่างมากทีจ่ะไม่ปล่อยให้ความชกุของ
ผู้ใช้กญัชาหน้าใหม่ในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ซึง่เกดิจากการใช้กญัชาในทางทีผ่ดิ โดยเฉพาะในกลุม่ประชากรเดก็
และเยาวชน อันจะน�าไปสู่สังคมที่ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการจ�านวนมากต่อไปในอนาคตได้

 ▪ จ�านวนผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
ขณะมึนเมาสารกัญชามีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,000 

 ▪ อัตราการก่อเหตุอาชญากรรม การโจรกรรม และการใช้ความรุนแรงมีการเพิ่มข้ึนอย่างก้าว
กระโดด

 ▪ INCB ได้ประเมินว่าระบบควบคุมกัญชาของประเทศสหรัฐอเมริกายังท�าได้ไม่ดีพอ (Poorly 
Regulated Medical Cannabis Program) และน�าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งยากที่จะแก้ไขเช่นเดียวกับ
ประเทศแคนาดา

 

ตารางที ่1 ความชกุโดยเฉลีย่ของการใช้กญัชาในรอบ 1 เดือน ของเยาวชนอาย ุ12–17 ปี ใน 8 รฐัของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีการผ่านกฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Law)

มลรัฐ

ปีที่ผ่าน    
กฎหมายกัญชา
ทางการแพทย์

ก่อน หลัง

จ�านวนครั้ง

การส�ารวจ

ความชุกการ

ใช้กัญชา (%)

จ�านวนครั้ง

การส�ารวจ

ความชุกการใช้

กัญชา (%) 
1. Montana 2004 1 12.1 4 9.5
2. Vermont 2004 1 13.3 4 11.3
3. Rhode Island 2006 2 10.8 3 10.0
4. New Mexico 2007 2 9.7 3 9.1
5. Michigan 2008 3 8.1 2 8.0
6. Arizona 2010 4 7.3 1 8.2
7. New Jersey 2010 4 6.4 1 8.9
8. Delaware 2011 4 7.7 1 10.6
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   1.4  ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และอื่น ๆ)

 จากการรวบรวมผลกระทบของนโยบายการปลดล็อคกัญชาที่ประเทศต่าง ๆ ที่ได้มีการด�าเนินการ 

พบผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบจากการประมวลได้ดังนี้

ผลกระทบด้ำนบวก

 1.  ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ พบว่า มรีายงานการศกึษาวจัิยจ�านวนมากทีร่ะบุถงึประโยชน์ของ

การใช้กัญชาในทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคและบรรเทาอาการหลากหลาย โดยกรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ออกแนวทาง ค�าแนะน�าการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ (Guidance on Cannabis for Medical 

Use) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์ ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจาก

เคมีบ�าบัด, โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา, ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง, ภาวะปวดประสาท, ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน�้าหนักตัวน้อย, การเพิ่มคุณภาพ

ชวีติในผู้ป่วยทีไ่ด้รบัการดแูลแบบประคบัประคอง, 2) ผลติภณัฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ 

โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์, โรควิตกกังวลไปทั่ว, โรคปลอกประสาทอักเสบ, 3) ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการ

แพทย์อาจได้ประโยชน์ ได้แก่ โรคมะเร็ง 

 2.  ด้านสงัคมและความเส่ียงต่อสาธารณะ กญัชาถือว่าสร้างผลกระทบน้อยกว่าสรุาและบุหรี ่และด้วย

ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว หลายประเทศจงึหนัมาผลกัดนัให้การใช้กญัชาเป็นเรือ่งทีไ่ม่ผดิกฎหมาย เพยีงแต่

ต้องให้อยู่ภายใต้การควบคุมตามเงื่อนไขของข้อกฎหมาย นโยบาย และมาตรการการควบคุมที่รัฐก�าหนด

 3.  ด้านเศรษฐกิจ มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าธุรกิจกัญชาทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมลูทางเศรษฐศาสตร์สถติิระบวุ่า ตลาดกญัชาถูกกฎหมายท่ัวโลกจะขยายตวัสูงถึง 1 พนัล้านเหรยีญดอลลาร์

สหรฐั ภายในปี พ.ศ. 2567 (รปูที ่3)[18] โดยในภมูภิาคเอเชียมผีูบ้ริโภคกญัชาเกอืบ 86 ล้านคน จงึเป็นท่ีสงัเกตว่า 

ตลาดกัญชาในภูมิภาคเอเชียอาจจะขยายตัวเร็วกว่าภูมิภาคอื่นที่มีการใช้มาก่อน ซึ่งถ้าหากประเทศ 

ส�าคัญ ๆ ในทวีปเอเชียอนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะส่งผลให้ตลาด

กญัชาในภมูภิาคเอเชยีมมีลูค่าสงูถงึ 8.5 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัภายในปี พ.ศ. 2567 โดยประเทศจนีและญีปุ่่น 

เป็นตลาดกญัชาทางการแพทย์ทีม่มีลูค่าสงูสดุในเอเชยี (รปูที ่4) และจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดถงึร้อยละ 

90 จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจพบว่า ประเทศจีนจะมีมูลค่าตลาดกัญชาสูงถึงราว 4.4 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2567[19] 

 เนือ่งจากความต้องการใช้กญัชามกีารขยายตัวสงูข้ึนอย่างต่อเน่ืองท่ัวโลก ส�าหรบัประเทศไทยซ่ึงเป็น

ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ อีกท้ังสภาพ

ภมูปิระเทศและภมูอิากาศทีเ่อือ้แก่การเพาะปลกูกญัชา จงึเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยเพือ่สร้างรายได้เสรมิ 

ควบคูไ่ปกบัการท�าการเกษตรแบบเดิม หรอืสร้างรายได้ใหม่ทดแทนการท�าการเกษตรแบบเดมิท่ีผลผลติมรีาคา

ตกต�า่ รวมถึงช่วยเปลีย่นแปลงทศันคติเกีย่วกบักัญชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ ช่วยกระตุน้การเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และสร้างรายได้จากภาษีทั่วทั้งภูมิภาค
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 ► รูปที่ 3 การพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลก ใน พ.ศ. 2567

 ► รูปที่ 4 การคาดการณ์มูลค่าตลาดกัญชาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ. 2567 

 

 4. ด้านระบบการควบคุมก�ากับดูแล จากการศึกษากฎหมายยาเสพติดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น 

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน โปรตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา พบว่า แม้ว่าประเทศในแถบตะวันตก 

จะยังคงยึดในนโยบายท่ีก�าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ก็มีนโยบายที่ผ่อนปรนในการใช้

ประโยชน์จากกัญชามากขึ้น โดยเน้นการใช้นโยบายลดทอนความผิดทางกฎหมาย (Decriminalized) เช่น 

การครอบครองกญัชาเฉพาะตัวในปรมิาณเลก็น้อย จะก�าหนดโทษด้วยการตกัเตอืน การให้ท�างานบรกิารสังคม 

หรือโทษปรับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมท่ีเน้นการปราบปรามอย่างเข้มงวดหรือการจ�ากัดการ 

เข้าถึงอย่างเด็ดขาดมิใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุดเสมอไป
      ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ก็ได้น�าแนวคิดของการควบคุมก�ากับตาม UNGASS 2016 

(United Nations General Assembly Special Session) แนะน�าให้ภาคี ก�าหนดให้มีมาตรการทางเลือก
กับผู้เสพยาเสพติด เพื่อน�าผู้เสพเข้าสู่การบ�าบัดรักษาแทนการลงโทษหรือด�าเนินคดี เช่น การน�ามาตรการ 
ลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) รวมถึงการพัฒนาทางเลือก (alternative development) 
มาปรับใช้ เพือ่ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยัง่ยนื เปลีย่นแนวคดิจาก การท�าสงครามกบัยาเสพตดิ 
เป็นการใช้สาธารณสุข

 ผลกระทบทำงลบ

1. ระบบการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรงต่อสุขอนามัย และอาชีวอนามัยของสังคมและสาธารณะได้ อาทิ การใช้กัญชาในปริมาณมากติดต่อกัน
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จะท�าให้ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ส่งผลให้หย่อนความสามารถในการท�างานและการขับขี่ยานพานะ  
น�าไปสู่อุบัติเหตุและปัญหาการก่ออาชญากรรม อันเนื่องมาจากสภาพมึนเมา ปัญหาการน�าไปใช้ในทางที่ผิด 
การเสพเพื่อการสันทนาการ ปัญหาผู้เสพหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเด็กและเยาวชน ซ่ึงเพียงแค่
สถานการณ์ปัจจุบนันี ้ก็มข่ีาวน่าสลดจากการเสพติดกญัชาให้เหน็ทางหน้าหนงัสือพมิพเ์ป็นระยะอยูแ่ลว้ เชน่ 
“สลด! พ่อบังคับลูกวัย 13 ให้คนข่มขืนแลกกัญชา”[20] “พ่อทาสกัญชา ประสาทหลอน ฆ่าในไส้ 1 ขวบ”[21] 

และทีส่�าคญัคอืงานวิจยัในระดบัสากล พบว่า กญัชาเป็นประตูน�าไปสูก่ารใช้สารเสพตดิร้ายแรงอืน่ในภายหลงั 
ซึ่งท�าให้เกิดผลรุนแรงต่อวิถีการใช้ชีวิตของพลเมืองในสังคมในระยะยาว เป็นต้น 

2. กระแสความนิยมการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ท�าให้
ความต้องการใช้กญัชาเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ ท�าให้มผีูซ้ือ้จ�านวนไม่น้อยหนัไปซือ้กัญชาจากตลาดมืดทีม่รีาคา
ถูกกว่า น�าไปสู่ปัญหาการแพร่ระบาดของผลิตภัณฑ์กัญชาผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐาน อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่
มีการท�าให้สาร THC ในกัญชามีความแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีการปลอมปนสารอื่นหรือปนเปื้อนสารที่เป็น
อันตราย การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นเสพกัญชา

3. ปัญหาการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับโรค/อาการที่เป็นข้อบ่งใช้ที่ต้องใช้กัญชาในการรักษา เพื่อ
ให้แพทย์สัง่จ่ายกญัชา แต่กลบัมคีวามประสงค์ในการหามาเสพเพือ่ความบนัเทงิ ซ่ึงนอกจากจะน�าไปสูปั่ญหา
การเสพติดแล้ว ยังเป็นการจ�ากัดสิทธิการเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคของผู้ป่วยที่แท้จริงด้วย

4. อนัตรายของการใช้กญัชาอย่างไม่เหมาะสมต่อสขุภาพ โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเส่ียง อาทิ การ
ใช้กัญชาในเด็กและเยาวชนส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ สมาธิ ความจ�า การคิดวิเคราะห์และค�านวณ
ลดลง รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต การใช้กัญชาขณะตั้งครรภ์อาจจะส่งผลให้คลอดก่อนก�าหนด ทารกมีน�้าหนัก
ตัวน้อย ภาวะตายคลอด หรือทารกมีโอกาสเกิดโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด (Congenital Heart Disease) ได้ 
และในผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจ�าอาจท�าให้เกิดภาวะ Cannabinoid Hyperemesis Syndrome (CHS) ซึ่งมี
ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ [22]

1.5  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินงานอย่างไร

 1.5.1 หน่วยงานระหว่างประเทศ 
 ▪ คณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิระหว่างประเทศ (International Narcotics Control 

Board: INCB) เป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ โดยประเทศ
ภาคสีมาชกิจะต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเก่ียวกบัการด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมายและการรักษาสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ยาเสพติด 

 ▪ คณะกรรมาธิการยาเสพติด (The Commission on Narcotic Drugs: CND) เป็น
องค์กรที่ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายกลางด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยจะท�าการวิเคราะห์สถานการณ์
ยาเสพติดโลก และจัดท�าข้อเสนอแนะที่จะช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ

1.5.2 หน่วยงานภายในประเทศ
 ▪ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เนื่องด้วย
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ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. 1972 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม พ.ศ. 2518 จึงต้องรับพันธกรณีที่จะต้องควบคุมยาเสพติดตามบทบัญญัติที่ปรากฏในอนุสัญญาฯ 
โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และ
อนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ประเทศไทยจึง
ได้ออกกฎหมายรองรบัการปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ กล่าวคอื ก�าหนดให้กญัชาเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

 ▪ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการ
ก�าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ จ�านวน ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ของยาเสพติดให้โทษท่ีจะใช้
ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศประจ�าปี เช่น การก�าหนดลักษณะกัญชง 
(Hemp) เป็นต้น รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตการผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ อีกทั้งประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ เพื่อวางระเบียบใน
การปฏิบัติราชการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 ▪ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะท�าหน้าที่เป็น
แกนกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม เพื่อจัดท�ามาตรการทางกฎหมาย แผนแม่บท และวางระบบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด
และการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ อาทิ การติดตามและประเมินผลระบบความปลอดภัยของการ
เพาะปลูกกญัชาทางการแพทย์ ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแนวทางของหลกัเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตคิวาม
ปลอดภัยที่ดี (Good Security Practice: GSP) ตลอดทั้งกระบวนการอย่างเคร่งครัด

  2.  นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

 มิติด้านกฎหมาย (Legal framework)
 ประเทศไทยถอืเป็นประเทศแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทีม่กีารอนญุาตให้ใช้ “กัญชาเสรี 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากเดิมที่ก�าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภทที ่5 ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึง่ “ห้ามมใิห้ผูใ้ดผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็น 
ราย ๆ ไป” แต่ภายหลังจากมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ตัง้แต่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2562 ตามมาตรา 26/2 ความว่า “(1) ในกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในทางการ
แพทย์และการศกึษาวจัิยทางวทิยาศาสตร์อย่างแท้จรงิ ผูป่้วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้กญัชาทกุรายมสีทิธใินการ
เข้าถงึกญัชาเพือ่การรกัษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัอย่างแท้จรงิ ต้องไม่เกดิข้อจ�ากดัจากปัญหาด้านค่า
ใช้จ่าย และการเข้าถึงกัญชาจะต้องไม่เป็นการจ�ากัดรูปแบบเฉพาะยาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์กัญชาเกรด
ทางการแพทย์ (Medical grade) เท่านั้น แต่ผู้ป่วยจะต้องมีเสรีภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้ทุกรูปแบบ 
ทัง้ต�ารบัยาตามต�ารายาแผนไทย ต�ารบัยาจากองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาหมอพืน้บ้าน (Traditional products) 
และต�ารับรูปแบบพิเศษส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme: SAS)
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เรื่อง สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

 “ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณชิยกรรม วทิยาศาสตร์หรอือตุสาหกรรม เพือ่ประโยชน์ทางการ
แพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่
กญัชาจะสามารถศึกษาวจัิยและผลติเป็นยาทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพมาตรฐานทดัเทยีมต่างประเทศได้มากขึน้ 
ซึง่เมือ่พจิารณาพนัธกรณีระหว่างประเทศแล้ว “นโยบายปลดลอ็คการเข้าถงึกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์
และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ได้รับการยอมรับว่าเป็นนโยบายที่สามารถกระท�าได้ เพราะสอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของพันธกรณีระหว่างประเทศในทุกภาคีและสอดคล้องกับข้อก�าหนด INCB ที่ให้ผ่อนปรนการ
ใช้ประโยชน์จากยาเสพติดทางด้านการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น 
หากแต่นโยบายการเปิดให้ใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ ยังไม่สามารถกระท�าได้ เนื่องจากขัดต่อ
อนุสัญญาฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการ ไม่ควรด�าเนินการในเวลาเดียวกัน 
เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขยายตัวของปัญหากัญชาในตลาดมืด และต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเพื่อ
ให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินก่อนจะขยายนโยบายกัญชาไปสู่การใช้เพื่อการสันทนาการอีกระยะหนึ่ง โดย
แนวทางที่จะด�าเนินการนโยบายกัญชาเพื่อสันทนาการอาจจะต้องมีการก�าหนดข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่เข้มงวด
มากขึน้ เช่น ผลิตภณัฑ์กญัชาเพ่ือสนัทนาการต้องมปีรมิาณ THC ต�า่กว่าร้อยละ 0.3 ซึง่จะไม่จดัเป็นยาเสพตดิ 
ตามข้อก�าหนดของพันธกรณีระหว่างประเทศ
 การขอใบอนญุาตในการเพาะปลกู ผลติและแปรรปู หรอืมไีว้ในครอบครองซึง่วตัถดุบิและผลติภณัฑ์

กัญชาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุในกฎกระทรวงอย่างเข้มงวด โดยก�าหนดกลุ่ม
ต่าง ๆ  ที่มีหน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย ฯลฯ เข้าร่วม สามารถด�าเนินการปลูก ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ
และผลติภณัฑ์กญัชาได้ ภายใต้วตัถปุระสงค์ทางการแพทย์และการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ส�าหรบัผูป้ลกู
กัญชาที่เป็นกลุ่มภาคประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นค�าขอได้ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้สามารถรักษาทางการ
แพทย์ได้ ซึ่งถือเป็นการขยายภูมิปัญญาของไทยโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามมีความโปร่งใส 
(Transparency) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ตั้งแต่การเพาะปลูกต้นกัญชา การสกัดสาร การขนส่ง การทิ้ง และการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา ตั้งแต่
ระดับประชาชนเกษตรกรไปจนถึงผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรม รวมไปถึงการมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การรักษาโรคจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
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  3.  ผลการด�าเนินงานตามนโยบายและมาตรการ

รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ก า ร จั ด ตั้ ง ค ลิ นิ ก
กัญชาทางการแพทย์
โร งพยาบาลสั ง กั ด 
สป.สธ. 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ก า ร จั ด ตั้ ง ค ลิ นิ ก
กัญชาทางการแพทย์
โร งพยาบาลสั ง กั ด 
สป.สธ.

ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ก า ร จั ด ตั้ ง ค ลิ นิ ก
กัญชาทางการแพทย์
สถานพยาบาลเอกชน

เขตสุขภาพละ 3 แห่ง เขตสุขภาพละ 5 แห่ง เขตสุขภาพละ 10 แห่ง เขตสุขภาพละ 15 แห่ง

ผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรกัษาด้วยยากญัชา
ทางการแพทย์ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

  4.  สภาพปัญหา ข้อจ�ากัด และโอกาสในการพัฒนา

4.1  ปัญหาด้านการยอมรับ  (Acceptability)

 จากความเชื่องมงายว่ากัญชาสามารถรักษาได้ทุกโรค จนเกิดเป็นกระแสกัญชาฟีเวอร์ในสังคมไทย  
และด้วยอสิระเสรขีองโลกออนไลน์ ท�าให้เกดิการประชาสมัพนัธ์ความรูผ้ดิ ๆ  เกีย่วกบักญัชาออกไปสูป่ระชาชน
อย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยที่กลไกความยุติธรรมของภาครัฐไม่สามารถท�าอะไรได้ ในขณะที่บุคลากรใน 
ระบบสขุภาพถงึกบัต้องน�า้ตาตก เพราะคิดไม่ถึงว่าคณุภาพมาตรฐานด้านการแพทย์และการศกึษาวจัิยพฒันายา 
ทีเ่คยร�า่เรยีนมาอย่างยาวนานถงึขัน้ตอน กระบวนการต่าง ๆ  มากมายกว่าทีน่�ายาออกสูต่ลาดและมาใช้ในระบบ
ทางการแพทย์ได้ ยาใหม่แต่ละตัวจะต้องผ่านทั้งขั้นตอนการศึกษาในหลอดทดลองก่อนจะไปถึงการศึกษาใน
สัตว์ทดลอง และค่อยเข้ามาสู่ระยะการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์อีก 4 ระยะ ซึ่งยาใหม่หนึ่งตัวจะใช้เวลา 
ในการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาเฉลี่ย 12-15 ปี และใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 800 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  
ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาจริง ๆ 
 ตอนเริ่มนโยบายการปลดล็อคกัญชาที่ผ่านมา ได้สร้างความขัดแย้งต่อแนวคิดของบุคลากรทางการ

แพทย์เป็นอย่างมาก แม้จะมกีารกล่าวอ้างถงึงานวจิยัมากมายในระดบัสากล แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวจิยั
ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีมาตรฐานในการสกัดสารเคมีจากวัตถุดิบพืชกัญชา สามารถวัดปริมาณสาร
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เรื่อง สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์

ออกฤทธิ์แต่ละตัวได้อย่างชัดเจน ได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน จึงค่อยน�ามาใช้ในงานวิจัยใน
สตัว์ทดลองและในคนตามทีก่ล่าวมา ท�าให้ทราบได้แน่ชดัว่าสารส�าคญัปรมิาณเท่าไร รปูแบบผลติภณัฑ์ชนดิใด 
วิธีการให้ยาเป็นอย่างไร มีสรรพคุณรักษาโรคใดได้บ้าง และมีประสิทธิภาพดีกว่า เท่ากัน หรือด้อยกว่า  
เมื่อเทียบกับยามาตรฐานต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่นั้น ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน
การสัง่ใช้ยาตามแนวทางเวชปฏบิติั ขณะทีก่ารวจิยัการแพทย์แผนไทยหรอืการแพทย์พืน้บ้านนัน้ จะไม่สามารถ
พสิจูน์ทัง้เร่ืองประสทิธภิาพและความปลอดภยัของยาได้อย่างแน่ชดั เนือ่งจากพชืสมนุไพรหรอืต�ารบัยาแผนไทย 
ต่าง ๆ มักประกอบด้วยสารมากมายหลายชนิด ซึ่งยากต่อการก�าหนดปริมาณสารส�าคัญตายตัว จึงเห็นได้ว่า
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หลักฐานการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมีค่อนข้างจ�ากัด และ
ไม่สามารถระบุฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและข้อบ่งใช้ได้อย่างเป็นเหตุและผล
 ปัจจุบนัแนวโน้มการสัง่จ่ายยากญัชาให้ผูป่้วยทัง้แพทย์แผนปัจจบุนัและแผนไทยมมีากขึน้ จากข้อมลู

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา[23] การสัง่จ่ายยาผลติภณัฑ์กญัชาในปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 19,003 ขวด/ซอง 
ในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 719,362 ขวด/ซอง จ�านวนผู้ป่วยได้รับยากัญชามีจ�านวนมากขึ้นเช่นกัน จ�านวน 
ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาผลติภณัฑ์กญัชา ในปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 6,562 คน และในปี พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้เป็น จ�านวน 
118,947 คน 
 ดังน้ันราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ สมาคมวิชาชีพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขสาขาวิชา 

ต่าง ๆ  ตลอดจนโรงเรียนแพทย์ชัน้น�าของประเทศควรพจิารณาจุดยนืทางวชิาชีพของตน โดยยดึมัน่ในหลกัฐาน
ทางวิชาการเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นว่ากัญชาสามารถรักษาโรคใดได้ผล ประเด็นความปลอดภัย และคุณภาพ
มาตรฐานของยาสารสกดักญัชา ในทางกลบักนักต้็องไม่สร้างอคตใินการพจิารณาการน�ายาสารสกดักญัชามาใช้ 
หากผู้ป่วยมีความจ�าเป็นหรือข้อบ่งใช้ที่ต้องได้รับยาสารสกัดกัญชาในการรักษา การสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความเชือ่มัน่ในยาสารสกดักญัชาให้แก่บคุลากรสาธารณสขุถือเป็นย่างก้าวท่ีส�าคญัยิง่ท่ีจะช่วยเป็นประทีป
ส่องทางให้ประชาชน เพื่อช่วยปกป้องทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยป้องกันปัญหาในอนาคต
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัญหาด้านสาธารณสุขและปัญหาทางกฎหมาย

4.2 ปัญหาด้านการมียาอย่างเพียงพอและทั่วถึง (Availability)

 เมือ่บคุลากรทางการแพทย์แผนปัจจบุนัผูม้ยีาสารกดักญัชาอยูใ่นมอื แต่ไม่กล้าสัง่จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย 

ขณะที่แพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านซึ่งมีความจ�าเป็นต้องใช้ยาสารสกัดกัญชาหรือต�ารับยาที่มีกัญชาปรุง

ผสมในการรกัษาผูป่้วย แต่กลบัไม่มยีาเพยีงพอจ่ายให้แก่ผูป่้วย ผูป่้วยจ�านวนไม่น้อยจงึต้องหนัไปพึง่พากัญชา

ผดิกฎหมายในตลาดมดื และเนือ่งด้วยความเข้าใจทีไ่ม่ถูกต้องตรงกันถงึข้อกฎหมายว่า การปลดลอ็คกญัชาจะ

ท�าให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป และประชาชนสามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรี จึงเป็นที่มาของธุรกิจกัญชา

ผดิกฎหมายในตลาดมดืทีม่กีารเติบโตขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่องทางการซ้ือ-ขายผ่านสือ่ออนไลน์ 

ท�าให้ผลการด�าเนินการตามนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรีเพื่อหวังที่จะลดปัญหาการค้าขายในตลาดมืดและ

หวังจะให้รัฐบาลควบคุมผลิตภัณฑ์นอกระบบได้ตามเป้าประสงค์ แต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์จริงกลับพบว่า

ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่ไปถึงประชาชนจริงนั้นไม่สามารถควบคุมดูแลได้เลย
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4.3  ปัญหาด้านการเข้าถึง (Accessibility)

 ตามที่ได้มกีารเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสถาบันพืช
ยาเสพติดฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาพืชยาเสพติด การออกใบอนุญาตให้ประชาชน 
การพิจารณาการรบัซือ้พชืยาเสพติดและผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัอนญุาตตามกฎหมาย และเผยแพร่ สนบัสนนุ อบรม 
ศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนายาเสพติด ทั้งนี้ยังให้อ�านาจสถาบันฯ ท�าความตกลงและท�าความ
ร่วมมอืด้านการพฒันาพชืยาเสพติดกบัองค์กร หรอืหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงมกีรรมสทิธิ์ 
สิทธิครอบครอง หรือทรัพย์สิน สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับพืชยาเสพติดทั้งหมด ท�าให้มีนักวิชาการ
และนักกฎหมายหลายท่านออกมาให้ความเห็นว่า ร่างกฎหมายดงักล่าวมเีนือ้หาทีผ่กูขาดโดยภาครฐั กล่าวคือ 
การเสนอให้สถาบันพืชยาเสพติดฯ เป็นหน่วยงานเพื่อรับซ้ือพืชยาเสพติด จะท�าให้นโยบายท่ีก�าหนดให้
ประชาชนในระดับครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครัวเรือน เป็นการผูกขาดการขายให้กับเฉพาะ
สถาบันพืชยาเสพติดฯ เท่านั้น และเกิดค�าถามว่า แพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน จ�าเป็นต้องซ้ือกัญชา
จากสถาบันพืชยาเสพติดฯ เท่านั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง อ�านาจ หน้าที่ของสถาบันพืชยาเสพติดฯ  
ยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดและอาจมีความกังวลเรื่องการตรวจสอบได้
 นอกจากนี้ การประกาศให้ใช้บังคับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ยังท�าให้เกิด

การควบคมุทีเ่ข้มข้นเกนิไป จนท�าให้แพทย์แผนไทย หมอพืน้บ้าน หรอืรฐัวสิาหกจิชมุชนไม่สามารถเพาะปลกู
กัญชาเองได้ หากไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือ ขณะนี้องค์การ
เภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการเพาะปลูก ผลิต 
และกระจายยาสารสกัดกัญชาให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันโดยตรง ส่วนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จะผลิตต�ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 5 

ต�ารบั จงึเสมอืนว่าในระยะ 5 ปีแรก ภาครฐัเป็นผูผ้กูขาดการเข้าถงึกญัชาโดยแพทย์แผนไทยและหมอพืน้บ้าน  

แม้จะกล่าวว่าเป็นนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย หรืออาจเป็น

เพียงเสรีแต่ชื่อเท่านั้น 

 ด้วยความหลากหลายทางความคดิของผูค้นในสงัคมไทย อีกหนึง่ความกงัวลทีเ่กดิข้ึน คงจะหนีไม่พ้น

เรือ่งการทีม่บีรษิทัเอกชนเข้ามาผกูขาดสมัปทานธรุกจิกญัชา เพราะด้วยความยุง่ยากซบัซ้อนในทกุ ๆ  ขัน้ตอน 

ของการศึกษาค้นคว้าและงบประมาณมหาศาลในการวิจัย การพัฒนายาแต่ละตัวจึงท�าโดยบริษัทเอกชนเสีย

เป็นส่วนใหญ่ เพราะมแีรงจงูใจทางการค้าหรอืผลประโยชน์จากการแสวงหาก�าไรทีม่ากกว่า เมือ่มกีารจดสทิธิ

บัตรสารสกัดกัญชาเป็นยาตัวใหม่ วิธีนี้จะท�าให้เกิดประเด็นในเรื่องการก�าหนดราคายาสารสกัดกัญชาอาจมี

มูลค่าสูงเกินไป จนท�าให้สุดท้ายประชาชนก็จะไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของกัญชาได้ในที่สุด

4.4 ปัญหาด้านราคายาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Affordability)

 เมือ่กัญชาคอืต้นพชืสมนุไพร สงัคมจงึเกดิค�าถามว่า ‘กญัชาแพง เพราะอะไร?’ ก่อนอ่ืนต้องท�าความ

เข้าใจข้อเท็จจริงทางเศรษฐศาสตร์ก่อนว่าการท่ีกญัชามรีาคาแพง ไม่ได้เป็นเพราะมนัเป็นพชืหายากแต่อย่างใด 

แต่เป็นเพราะข้อกฎหมายท่ีท�าให้อุปทาน (Supply) มีจ�ากัด ซ่ึงตามหลักเศรษฐศาสตร์ เมื่ออุปทานมีน้อย 

ราคาก็ย่อมสูงขึ้นจากความแตกต่างระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เป็นธรรมดา ส่งผล 
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ให้ราคาสารสกัดจากกัญชาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 600,000 บาท โดยประมาณ  

แต่ด้วยความมุ่งหวังในนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ท่ียิ่งใหญ่กว่า คือ การ

ท�าอย่างไรให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างปลอดภัย เท่าเทียม และไม่ก่อภาระด้านค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป  

จึงได้มีประเด็นการเร่งผลักดันยาสารสกัดกัญชาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง  

30 บาท ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

 “บญัชยีาหลกัแห่งชาตด้ิานสมนุไพร” คอื รายการยาทีป่ระชาชนทีใ่ช้สทิธปิระกนัสขุภาพของภาครฐั

สามารถเข้าถึงยาได้โดยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนค่ายาทั้งหมดให้ ประชาชนจึงไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายด้านยาเอง 

แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นการใช้ยานั้นเพื่อรักษาอาการท่ีบัญชียาหลักแห่งชาติสนับสนุน ภายใต้เงื่อนไขว่า

ประชาชนจะต้องรับยาจากสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการประกันสุขภาพของภาครัฐเท่านั้น แต่การจะน�ายา

เข้าสู่บัญชียาหลักได้นั้น ยาจะต้องผ่านการรับรองทะเบียนต�ารับยา (Approved drug) ก่อน ซึ่งจะต้องเป็น

ไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของยา อาทิ สถานที่ผลิต 

ต้องได้รับหนงัสอืรบัรองมาตรฐานหลกัเกณฑ์วธิกีารท่ีดใีนการผลติยา (GMP) มกีารตรวจวิเคราะห์ปรมิาณสาร

ส�าคญั สารปนเป้ือน โลหะหนกัอย่างแม่นย�า ระบแุหล่งทีม่าและสารพนัธุก์ญัชาทีผ่่านการรบัอนญุาตจาก อย. 

ระบบการรกัษาความปลอดภยัของสถานทีผ่ลติตามมาตรฐานการปฏบิตัทิีด่ด้ีานความปลอดภยั (GSP) รวมถงึ 

มีการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ยา 

ไม่ก่อเกิดการเสพติดหรือการน�าไปใช้ในทางท่ีผิด ถ้ามีผลข้างเคียงจากการใช้ยาก็ต้องติดตามได้ จึงไม่ใช ่

เรื่องง่ายในการจะน�ายาสารสกัดกัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 

 อย่างไรกด็ ีในเบือ้งต้นนี ้จะต้องท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูการใช้และผลการรกัษาว่าเป็นอย่างไร เพือ่

พิสูจน์ว่าการใช้ได้ผลถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ หากพบว่ามีความต้องการใช้จริงและผลการติดตามเป็น

ที่น่าพึงพอใจ ควรน�าเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ รัฐบาลก็จะด�าเนินการเสนอเข้ามายังส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุยาสารสกัดจากกัญชาที่ได้ผลดีเข้าสู่บัญชียา

หลักแห่งชาติและจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ซึ่งจะครอบคลุมผู้ป่วยทุกรายในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผู้ป่วยในระบบก็จะสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิการรักษา ภายใต้การดูแล

ของแพทย์ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

 ปัจจุบันบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ท่ีมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ มีจ�านวน 8 ต�ารับ ได้แก ่

1) ยาศุขไสยาศน์, 2) ยาท�าลายพระสุเมรุ, 3) ยาแก้ลมแก้เส้น, 4) ยาน�้ามันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่ง

ยามี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 2.0 mg/ml, 5) ยาน�้ามันกัญชาที่ผลิตจากราก ล้าต้น กิ่ง 

ก้าน ใบ ดอก และเมล็ด, 6) ยาน�้ามันสารสกัดกัญชาที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกิน  

0.5 mg/drop, 7) ยาน�้ามันสารสกัดกัญชาที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol 

(CBD) ในอัตราส่วน 1:1, 8) ยาน�้ามันสารสกัดกัญชาที่มี cannabidiol (CBD) 100 mg/ml และมี delta-9- 

tetrahydrocannabinol (THC)  
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สรุปการเสวนา

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม Meeting Room 5-6 

รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

   ผู้อภิปราย

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 อาจารย์ประจ�าภาควชิาเภสชัวิทยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 
ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์  ผู้อ�านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 
 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  ผู้อ�านวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   ผู้ด�าเนินการอภิปราย

ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อ�านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และ 
 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 วนันี ้“กญัชา” สามารถสร้างรายได้ เป็นยาท่ีใช้ในการรกัษาโรคและมอียูใ่นบัญชียาหลกัแห่งชาต ิสิง่หนึง่ 
ที่ต้องขอบคุณ คือ ภาคนโยบาย ที่ก�าหนดทิศทางน�าไปสู่การปฏิบัติถึงประชาชน ถ้าปราศจากฝ่ายราชการ                  
ซึ่งเป็นคนถือกฎระเบียบ กฎหมาย เป็นผู้ประเมินว่าหลังจากที่ปลดล็อกไปแล้วส่วนหนึ่ง ยังสามารถปลดล็อก                 
อีกได้ สรุปได้ว่าการเชือ่มประสานจากนโยบายไปสูพ่ืน้ท่ี ต้องมท้ัีงฝ่ายประชาชน ฝ่ายราชการ และฝ่ายนโยบาย    
ที่ก�าหนดทิศทางด้วยหลักวิชาการ 

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ก�ากับทิศทางการขับเคลื่อน และการเช่ือมโยงประสานต่าง ๆ โดย
แยกแยะความเป็นยาออกจากความเสพติด ซึ่งการแยกแยะนั้นท�าให้วันนี้มียากัญชาใช้ 

กองพฒันายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ แหล่งผลติยากญัชาลอ็ตแรก ท�าให้เกดิ 
การเข้าถึงและรักษาได้ 

Plenary 1

“กัญชา” จากนโยบายสู่พื้นที่ ไร้รอยต่อ ต่อยอดเศรษฐกิจ
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อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจากสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์พบว่า 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง จงึมกีารปรบัในเชงิกฎหมาย สนับสนนุให้มกีารปลกูมากข้ึน (ต้นทาง) มกีารสกดัสารส�าคญั มกีารวจิยั 
รวมถึงมีการผลิตยาจนได้ขึ้นทะเบียนยา (กลางทาง) และมีการถูกน�าไปใช้ในทางการแพทย์ (ปลายทาง) 

ซ่ึงในปีแรกทีม่นีโยบายไม่สามารถขบัเคลือ่นได้มากนกั เพราะสงัคมและสิง่ทีจ่ะด�าเนนิการยงัไม่เหน็ชดั 
แต่วนัน้ีเหน็ภาพชดัว่าสามารถลดการใช้ยากญัชาใต้ดนิลงได้จากการทีม่ยีาอยูบ่นดนิและถกูต้องตามกฎหมาย 
แม้ยังมีส่วนหนึ่งที่ลดไม่ได้หมด

ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์   
ผู้อ�านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 การปลดล็อกเพื่อน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในส่วนนี้ต้องเรียนว่าส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.)  รับช่วงต่อจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

เมื่อก่อนกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ห้ามเสพ เพราะฉะนั้นเอามาใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ ต่อมาปี  
พ.ศ.2562 มกีารน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยแก้ไขกฎหมายให้สามารถใช้ได้ หลงัจากนัน้ อย. ได้ออกกฎ
ระเบียบเพ่ือรองรับการใช้ เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้กญัชาทางการแพทย์ได้เป็นไปตามเจตนารมย์ 
ของ พรบ. ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 แต่การขับเคลื่อนอาจจะไม่สามารถช่วยให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้  
ต่อมาเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 มกีารปลดลอ็กบางส่วนของกญัชาและกญัชงให้ไม่เป็นยาเสพติด เช่น การปลดลอ็ก 
ใบ ล�าต้น กิ่ง ก้าน ราก รวมทั้งสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% 

อย. ท�าหน้าทีเ่ป็น Regulator นอกจากด้านยาเสพตดิให้โทษแล้ว ยงัมด้ีานยา ด้านผลติภณัฑ์สขุภาพอืน่ ๆ  
(เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร) ตรงนี้ได้มีการออกกฎหมายล�าดับรองขึ้นมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 
ซึ่งตอนนั้นมีใบอนุญาตกัญชาอยู่ 2 ฉบับ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น เมื่อมีการปลดล็อก จึงมี พรบ. ยาเสพติด
ให้โทษฉบับที่ 7 มาจนกระทั่งถึงวันนี้ 

ปัจจบุนัมใีบอนุญาตปลกู จ�านวน 342 ฉบับแล้วท่ัวประเทศ มพีืน้ท่ีปลกู 55 ไร่ จ�านวนกว่า 190,000 ต้น 
ส่วนใบอนุญาตการแปรรูป การสกัดมีกว่า 43 ฉบับ ยากัญชามีการกระจายไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ     
มีผู้ป่วยที่ได้รับยากว่า 88,000 คน มีจ�านวนยาที่ได้จ่ายไปกว่า 1,200,000 ขวดหรือซอง เป็นต�ารับยาทั้ง 
แผนไทยและแผนปัจจบุนัมากกว่า 50 ต�ารบั ยากญัชาเข้าสูบ่ญัชยีาหลกัแห่งชาตแิล้ว 7 รายการ ซึง่ในอนาคต
ทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะผลักดันให้มีมากขึ้น จากการปลดล็อกราก กิ่ง ก้าน ใบ ล�าต้น ไม่เป็นยาเสพติด  
ส่วนท่ียังเป็นก็คอื ช่อดอกกับตวัเมล็ดกัญชา อย. จงึออกกฎหมายลกูไม่ว่าเกีย่วกบัอาหาร ผลติภณัฑ์สมนุไพร
หรือเครือ่งส�าอางทีน่�าส่วนต่าง ๆ  เหล่านีไ้ปท�าประโยชน์ให้คุม้ค่าขึน้ อย่างเช่น ใบใช้ประกอบอาหาร รากใช้ท�า
เป็นเครื่องส�าอาง   ณ วันนี้มีเครื่องส�าอางที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว 381 รายการ ทั้งจากน�้ามัน สารสกัด เมล็ด
กัญชง รวมถึงจากใบ เส้นใย นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนเป็นต�ารับยาแผนไทย 7 ต�ารับ เป็นชาชงสมุนไพร
อีก 1 รายการ แล้วก็มีอาหารที่ได้รับอนุญาต 2 รายการ คือ น�้าปลาร้าปรุงรส และขนมน่องไก่ผสมใบกัญชา
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เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

25

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ   
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นกรมฯหนึ่งที่ต้องร่วมกับทุกภาคส่วนของกระทรวง  
ในการผลักดันนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ประเด็นแรก “กัญชา 50 ต้น” คงเป็นค�าที่คุ้นชินกับวิสาหกิจชุมชน กับคนที่สนใจกัญชา เรียกเป็น
กัญชาแปลงเล็ก 50 ต้น กรมฯ พยายามทบทวนรูปแบบที่จะสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพระดับต�าบลทีก่ระจายตัวอยูท่ัว่ประเทศได้ปลูกแล้วกม็ผีลผลติ มช่ีอดอก เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ แล้วน�าส่วนอืน่ไปใช้ในเชงิธรุกจิ ซึง่กรมฯ มกีารทบทวนอยูห่ลายเรือ่ง เช่น ในปีนีม้กีารทบทวน
เร่ืองกระบวนการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ว่าเมล็ดพันธุ์ท่ีจะแจกจ่ายให้กับทางผู้ปลูกนั้นจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ท่ี
มีคุณภาพ เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพอาจท�าให้ไม่สม�่าเสมอในเรื่องของผลผลิต และเพิ่มการเพาะปลูก 
โดยเมลด็เป็นการใช้กิง่ปักช�า ซึง่แก้ปัญหาในเร่ืองนีไ้ปได้พอสมควร เพราะอยากพัฒนาการปลกูในวสิาหกิจชุมชน 
ให้ได้ผลผลิตเพื่อกรมฯ จะได้น�าช่อดอกมาผลิตยาเพื่อคนป่วย จากการส�ารวจมีผู้ป่วยประมาณ 300,000 คน 
แต่ว่าไม่สามารถมีช่อดอกมาผลิตให้กับคนท่ีต้องการได้ อย่างไรก็ตาม กรมฯ ก็ไม่ได้หยุดนิ่งการพัฒนา 
ในส่วนนี้  

กรมฯ มีส�านักจัดการงานกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย สนับสนุนในเรื่องการบริหาร
จัดการกัญชาแปลงเล็ก ส่วนกัญชาแปลงใหญ่ (มากกว่า 50 ต้น) ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัย หรือองค์กร 
ทีไ่ม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึง่มกี�าลงัความรู ้มกี�าลงัความสามารถ มกี�าลงัในเรือ่งการจดัการ ซ่ึงกรมฯ พยายาม
พฒันาเรือ่งการท�าข้อตกลงกับผูผ้ลติเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการจดัสรรผลประโยชน์ของช่อดอกระหว่างกรมฯ 
กบัผูผ้ลติ หรอืในเรือ่งการส่งเสรมิให้กรมฯ มข้ีอตกลงกบัหน่วยงานท่ีมีความสามารถในการปลกู การผลติกญัชา 
เพื่อน�าผลประโยชน์โดยเฉพาะช่อดอกมาเป็นยาทางการแพทย์ให้มากข้ึน เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง  มีทั้งเทคโนโลยี มีทุน  
มีคนที่สามารถท�าเรื่องราวเหล่าน้ีได้ดี กรมฯ ได้พยายามท�าความร่วมมือกับกลุ่มเหล่านี้ท่ัวประเทศเพื่อท่ีจะ
น�าช่อดอกมาผลติยาให้ทนักบัความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิง่สูตรยาบางอย่างท่ีใช้ในผูป่้วย เช่น ผูป่้วยมะเรง็
ระยะสุดท้าย หรือผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสัน หากผู้ป่วยได้รับน�้ามันกัญชาสูตรเมตตาโอสถ ซึ่งพิสูจน์การรักษา
ผู้ป่วยเหล่านี้มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า ผู้ป่วยจะดีขึ้นจากอาการ เช่น กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ มีความทุกข์
ทรมานเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา ท�าให้ผ่อนคลายและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น 

กรมฯ ได้ผลติยาต�ารบัประมาณ 18 ต�ารบั และยงัมสีตูรน�า้มนัอาจารย์เดชา ทีม่อบสตูรให้กบัทางกรมฯ 
ซ่ึงใช้ได้กับผูป่้วยทีม่อีาการนอนไม่หลบัเยอะมาก และสามารถทดแทนในยากลุม่นอนหลบัได้อย่างด ียาทุกรอบ
ที่กรมฯ ผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพสาร THC เพราะฉะนั้นจะมีค่าความเที่ยงค่อนข้างสูง 

นอกจากน้ีได้วางแผนการคืนทุน หรือการคืนเป็นเงิน ให้กับผู้ปลูกท่ีส่งช่อดอกให้กับกรมฯ โดยมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรมฯ สามารถจัดสรรคืนไปได้ระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นวงจรทางเศรษฐกิจส�าหรับ
กัญชาทางการแพทย์ก็สมบูรณ์ขึ้น ในปีนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมหลาย ๆ แห่ง วิสาหกิจชุมชนหรือ
มหาวิทยาลัย หรือว่าหน่วยงานที่ท�าข้อตกลงกับกรมฯ แล้วผลิตช่อดอกส่งกรมฯ ก็จะท�าให้เกิดวงจรในเชิง
หมนุเวยีนทางเศรษฐกจิทีค่รบวงจร ซึง่เป็นวงเฉพาะในเร่ืองทางการแพทย์ ในส่วนการส่งออกหรอืการผลติยา 
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ที่ไม่ใช่เป็นโลโก้ของกรมฯ ตรงนี้ยังต้องมีการแก้ไขระเบียบกฎหมายบางอย่างต่อไป แต่กรมฯ พร้อมที่จะท�า
นโยบายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่มีกฎหมาย 
เมื่อเปิดให้กระท่อมเป็นเสรี คนสามารถบริโภคได้ตามความต้องการพอสมควร ไม่พบเห็นในความเป็นพิษภัย
ของกระท่อมทีจ่ะท�าร้ายสงัคม เฉกเช่นเดียวกบักัญชาทางการแพทย์ เพราะฉะนัน้กญัชามปีระโยชน์ตัง้แต่ ราก 
ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ถ้าเลือกน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วให้ความรู้แก่ประชาชนควบคู่กัน กัญชาก็จะ
เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งซึ่งถูกละเลยมานาน 

ในส่วนอื่น ๆ กรมฯ พยายามพัฒนาร่วมกับหลาย ๆ ภาคส่วน ในเรื่องการน�าสูตรยาต�ารับที่มีอยู่ใน
คัมภีร์ของหมอพื้นบ้านที่มีการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นมาพิสูจน์ พยายามขึ้นทะเบียน พยายามจัดสรรตรงนี้ให้คืน
กลับไปให้ประชาชนที่อยู่ตามชุมชนให้มากที่สุด เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ว่าจะ
เป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่สามารถใช้สมุนไพรใกล้บ้าน ใช้อาหารเป็นยา ใช้พืชพันธุ์ต่าง ๆ  
ที่อยู่ในถ่ินตัวเองมาดูแลตัวเองในเบื้องต้นนั้น เมื่อนั้นก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ว่าชุมชนไม่ต้องเสียเงินออก
จากกระเป๋ามาเพื่อที่จะเดินทางไปรับยา ประเด็นต่อมา คือ เรื่องการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งกรมฯ มีภารกิจ 
สนับสนุนทุน และส่งเสริมพัฒนาเก่ียวกับประสิทธิภาพของยาต�ารับหรือสูตรต่าง ๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 
เช่น โรคสะเกด็เงนิทีเ่ป็นโรคทีร่กัษาไม่หาย รกัษายาก มต้ีนทนุการรกัษาค่อนข้างมาก แต่การใช้น�า้มนัสตูรของ 
กรมฯ ที่มีส่วนผสมของช่อดอกกัญชากลับได้ผลดี แล้วต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากต่อปี เป็นต้น 

กรมฯ จะท�าหน้าที่เป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรตัน์  
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที ่8 

ผมมีโอกาสอยู่ทั้งสองส่วน ปีแรกผมอยู่ท่ีส่วนกลาง มีส่วนร่วมในเรื่องการด�าเนินการเชิงนโยบาย                 
เรื่องการ Implement สู่พื้นที่ ส่วนปีที่สองได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ไปด�าเนินการตามนโยบายที่ส่วนกลางให้
ด�าเนินการ 

โจทย์ของเรื่องกัญชามี 3 ข้อ คือ ใช้ทางการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  
การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน นั่นคือโจทย์ข้อที่หนึ่ง โจทย์ข้อที่สองให้เป็นเศรษฐกิจชุมชน 
คือ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ท้ังแผนปัจจุบันและแผนไทย ประชาชนสามารถเข้าถึง
ในการเป็นผู้ปลูกมีรายได้ในระดับของชุมชน และโจทย์ข้อที่สามที่เป็นนโยบาย คือ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ นั่นคือสามเรื่องที่ฝ่ายนโยบายก�าหนดมา ซึ่งในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ สามารถเห็นแต่ละ
แหล่งน�ากัญชา กัญชง มาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพียงแต่ต้องวางแผนต่อว่าเศรษฐกิจของประเทศ 
ต้องมีการส่งออกได้ หรือว่าให้คนต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศมากขึ้น 

จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ เลย หนองบัวล�าภู หนองคาย จะเป็นเกตเวย์ของการไปสู่
ประเทศอนิโดจนี เวยีดนาม ลาว และจนีตอนใต้ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมสีมนุไพรอยูม่าก มกีารใช้ภูมปัิญญาทางแพทย์พืน้บ้าน 
มีหมอพื้นบ้าน นอกจากนโยบายกัญชาแล้วยังมีงานนโยบายหลัก ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข นโยบาย
ก�าหนดลงพื้นที่ เช่น บริการปฐมภูมิ เรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ เรื่องสมุนไพร กัญชา กัญชง เรื่องการแพร่ระบาด             
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เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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โควิด-19 เรื่องบริการก้าวหน้า พื้นที่ดังกล่าวมีจุดแข็งทั้งการสนับสนุนส่วนกลาง การผลิตแพทย์แผนไทย                 
จึงมีการวางยุทธศาสตร์การน�ากัญชาไปขับเคลื่อนในพื้นท่ีตามนโยบาย เล็งเห็นช่องทางท�าให้เป็นศูนย์กลาง
กญัชาโลก ท�าการท่องเทีย่วกญัชาริมฝ่ังโขง เปน็การน�ากญัชาไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนท์ั้งด้านการใช้ทางการ
แพทย์  ในหน่วยบรกิารภาครฐั/ภาคเอกชน และให้ชาวบ้านได้ปลกู เพือ่สนบัสนนุเป็นพชืเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยผ่านช่องทางการจัดบริการ ช่องทางของการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

โดยมีการตั้งยุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ “เข้าใจ เข้าถึง เข้าท่า เข้าทาง” “เข้าใจ” คือ การให้ความรู้ ท�าคู่มือ 
หรือท�าการอบรมให้กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องท้ังแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครชุมชนในทุกระดับ                 
ส่วนการ “เข้าถึง” คือ การเข้าถึงการรับบริการ ให้ทุกหน่วยบริการจัดการบริการให้ประชาชนเข้าถึงได้ แล้ว
ก็เข้าถึงด้วยการเป็นผู้ปลูก มีทั้งกัญชาแบบ 50 ต้น ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ กัญชา 6 ต้น 12 ต้น 
ที่วิสาหกิจชุมชนท�ากันในครัวเรือน เรื่องของแหล่งธนาคารต้นกล้าต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่จะมาใช้เพาะปลูกได้อย่างมีมาตรฐาน ต่อมา “เข้าท่า” คือ เรื่องของผลิตภัณฑ ์ 
ต้องดูดี มีมาตรฐาน มีโรงพยาบาล GMP มีแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 4 แห่ง 
เราก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ส่วน “เข้าทาง” คือ การใช้ช่องทางการเข้าถึงอย่างถูกต้อง และ
เกิดรายได้ให้กับประชาชน

 นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์   
ผู้อ�านวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ 

 การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล เป็น
โครงการทีใ่ห้ประชาชนเข้าถงึการปลกูในระดับครวัเรอืน 
เป็นจดุเร่ิมต้นทีป่ระชาชนจะปลกูกญัชาเพือ่ใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ทางสุขภาพ และแปรรูปสินค้าจ�าหน่าย
สร้างรายได้ โดยจะต้องรวมเป็นวิสาหกิจชุมชน ท�าร่วม
กับหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต�าบล (รพ.สต.) โดย รพ.สต. จะมอบต้นกล้ากัญชาให้
แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงเกษตร                  
และสหกรณ์ ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น ในพื้นที่น้อยกว่า 
50 ตร.ม. ไม่ต้องตดิกล้องวงจรปิด มรีะบบควบคมุก�ากบั                    
ที่ป้องกันต้นกัญชา เมื่อเก็บเกี่ยวจะส่งช่อดอกและเมล็ด
ให้โรงพยาบาลในพืน้ทีท่ีม่แีพทย์แผนไทย น�าไปผลติเป็น
ยาปรุงเฉพาะรายส�าหรบัจ่ายผูป่้วยในชมุชน โดยจ�านวน
การปลูกกัญชาสามารถเพิ่มขึ้นได้ หากมีผู้ป่วยที่ต้องใช้
กัญชาในชุมชนจ�านวนมาก ส่วนอื่น ๆ ของกัญชาที่ได้รับการปลดล็อค ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด เช่น ใบ ราก 
ล�าต้น กิ่ง ก้าน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจ�าหน่าย เช่น ยาหม่อง สบู่ แชมพู เป็นต้น ขณะนี้ได้ร่วม
กับส�านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
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ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน  
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายการปลกูกญัชาม ี2 ระดับ ระดบัที ่1 คอื ปลกูในระดบัพืน้ทีเ่ลก็น้อย ส�าหรบัใช้ปรงุยาเฉพาะราย 
ซึ่งการปลูกต้องอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้ ในระดับที่ 2 คือ ระดับมาตรฐาน ทั้งการปลูก การผลิต การสกัด              
ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออก  

ดังนั้น ชาวบ้านสามารถปลูกเองได้ แต่ต้องอยู่ในคุณสมบัติที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งภาครัฐสนับสนุนทั้งภาคที่
เป็นพ้ืนทีเ่ลก็และพืน้ทีใ่หญ่ แต่การเปลีย่นผ่านในส่วนนีต้้องมภีาคเอกชนเข้ามาร่วมด�าเนนิการ และมกีฎหมาย
ในการขับเคลื่อน ซึ่งขณะนี้ออกกฎกระทรวงแล้ว 

อกีหนึง่กลุม่ทีม่คีณุสมบตัไิด้รบัอนญุาตปลกู คอื โรงงานผลติยาทัง้แผนปัจจุบนัและสมนุไพร ส่วนนีจ้ะ
เป็นจุดเปลีย่น ในแง่การพฒันายาเทยีบเคยีงมาตรฐานกบัต่างประเทศ ทีม่กีารใช้สารสกดัจากรากกญัชาไปท�า
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องส�าอาง ส่วนที่เป็นช่อดอกน�าไปท�ายาในหลาย ๆ รูปแบบ 

ในด้านการรักษาสิ่งส�าคัญที่สุด คือ ข้อมูลการวิจัย ถ้าวิจัยไม่เข้มแข็ง การจ่ายยากัญชาก็เกิดขึ้นยาก          
จะไม่ได้ประสิทธิภาพตามรูปแบบหรือฤทธิ์ที่ควรจะเป็น อย่างเช่น การสูดดม ในต่างประเทศมีการเปิดใช้
ทางการแพทย์ เป็นต้น จากการสังคายนาต�ารับสู่การท�าวิจัยให้เห็นว่าแต่ละต�ารับมีฤทธิ์ทางการรักษาจริง  
ให้เห็นว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษ พร้อมกับการสื่อสารนโยบายให้ชัดเจนว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร จะ
ท�าให้สามารถต่อยอดได้ ไม่ใช่แค่เชงิเศรษฐกจิชมุชนอย่างเดยีว แต่เป็นนโยบายสาธารณะด้านสขุภาพทีด่แีละ
เป็นเศรษฐกิจมหาภาครวมถึงเศรษฐกิจของประเทศที่ดีต่อไป

ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์   
ผู้อ�านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ในส่วนแรกที่ผ่านมา อย. มีบทบาท คือ การเป็น Regulator ให้ค�าแนะน�า ลดขั้นตอน อ�านวยความ

สะดวก มกีารมอบอ�านาจให้กบัหน่วยงานในภูมภิาคเพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถยืน่ขออนญุาตได้เรว็ขึน้ ช่วย
ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้ ส่วนที่สอง อย. ท�าการพัฒนาระบบสารสนเทศเรื่องค�าขอ การรายงานต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถคีย์ขออนุญาตปลูกได้ตลอดเวลา โดยหน่วยงานใน
ภมูภิาคช่วยดเูอกสาร แล้วส่งกลบัมายงัส่วนกลาง ส่วนทีส่าม การจดัท�าคูม่อืแนวทางปฏบิตั ิเพือ่เป็นเครือ่งมอื
ทีด่ใีนการสือ่สารกบัเจ้าหน้าทีด้่วยกนัระหว่าง อย. กบัส่วนภมูภิาค ซึง่สามารถดไูด้บนเวบ็ไซต์ของ อย. สดุท้าย 
คือ การให้ค�าปรึกษาในขั้นตอนกระบวนต่าง ๆ 
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ผู้เขียน นายศุภฤกษ์ บวรภิญโญ
ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การ
เภสัชกรรม ท�าการศึกษาระดับ Pre-clinic: ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด ฟ้าทะลายโจร และ  
andrographolide ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Plaque reduction assay พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส  
(viral inactivation test) และฤทธิ์ต้านการเพิ่มจ�านวนของเชื้อไวรัส (antiviral test) แต่ไม่มีผลเชิงป้องกัน 
ใน in vitro study  จึงน�าไปสู่การศึกษาน�าร่องผลเพื่อก�าหนดขนาดการใช้ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อ 
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย เก็บข้อมูลอาสาสมัคร จ�านวน 6 ราย อายุเฉลี่ย 31.0±11.8 ปี  
ได้รับการรักษาตามมาตรฐานร่วมกบัการได้รบัสารสกดัฟ้าทะลายโจร (ท่ีม ีandrographolide 20 มลิลกิรมัต่อ
แคปซูล) ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (รวมเป็นได้รับฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide 180 มิลลิกรัม
ต่อวนั) นาน 5 วนั พบว่า ความรนุแรงของอาการไอ ความถีข่องการไอ ความรนุแรงของอาการเจบ็คอ ปรมิาณ
เสมหะ และความรนุแรงของความปวดศรีษะลดลง  ตัง้แต่วนัที ่3 และ 5 ของการรบัประทาน นอกจากนีพ้บว่า 
ผู้ป่วย 3 รายตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่ 5 ของการรักษา ส่วนด้านความปลอดภัย ไม่พบอาการไม่พึง
ประสงค์ใด ๆ  ในอาสาสมัครทั้งหมด แต่พบว่ามีอาสาสมัคร 1 รายที่มีค่า Alanine Aminotransferase (ALT)  
เพ่ิมสูงเป็น 1.7 เท่าของค่าปกติในวนัที ่5 ของการรบัการประทานยา และอาสาสมัคร 1 รายท่ีมแีนวโน้มของค่า 
Aspartate aminotransferase (AST) และ ALT สูงขึ้นเล็กน้อย และกลับสู่ค่าปกติหลังจากสิ้นสุดการรักษา

เดอืนธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมา ได้ท�าการศกึษาย้อนหลงัในโรงพยาบาลของรฐัทีไ่ด้จ่ายยาฟ้าทะลาย โจร 
ในการรักษาผู้ป่วยโควิด–19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย จ�านวน 296 คน พบว่า ผู้ป่วยทั้งหมด มีอาการดีขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 ตามล�าดับ ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง มีผู้ป่วยเพียง 1 ราย (0.4%) ที่เกิดภาวะปอดอักเสบ  
ซ่ึงพบว่าได้รบัยาฟ้าทะลายโจรค่อนข้างล่าช้า ขณะทีเ่มือ่เปรียบเทียบกลุม่ท่ีป่วยเป็นโรคโควดิ-19 ทีไ่ม่ได้รบัยา  
ฟ้าทะลายโจรจ�านวน 243 ราย ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกัน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร
มกีารเปลีย่นเป็นมอีาการรนุแรงขึน้ เช่น มภีาวะปอดอกัเสบหรอืใส่ท่อช่วยหายใจ  71 ราย (24.0%) number  
needed to treat = 4 หมายถึง การให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด ทุก ๆ 4 คน จะสามารถลดการเกิด
เป็นภาวะปอดอักเสบ ได้ 1 คน
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ข้อมูลทั่วไป

 ฟ้าทะลายโจร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees ส่วน
ที่อยู่เหนือดิน (aerial parts) ถูกน�ามาใช้ในการแพทย์แผนไทยมานานเพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ เจ็บคอ แผลใน
ปากหรือบนลิ้น อาการไอเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ล�าไส้อักเสบ โรคบิด ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และอาการ
ปวดเวลาปัสสาวะ มีสารส�าคัญ คือ andrographolide (ในปริมาณไม่น้อยกว่า 1% โดยน�้าหนักแห้ง ตามข้อ
ก�าหนดของ Thai herbal pharmacopia) 

 มีการศึกษาวิจัยฟ้าทะลายโจรอย่างครบวงจร โดยนักวิจัยท้ังในและต่างประเทศไทย ซ่ึงการวิจัย
ประกอบไปด้วยการศึกษาที่เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และการวิจัยทาง
คลินิก โดยผลการศึกษาในระดับในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง พบว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์   
ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย อาทิ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารส�าคัญท่ีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ คือ   
andrographolide, deoxyandrographolide, didehydrodeoxyandrographolide, neoandrographolide 
และ andrograpanin1-14  ฤทธิ์ลดปวด15 ฤทธิ์ลดไข้1,16 แก้ไอ17 และนอกจากนี้พบว่าสาร andrographolide 
มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยมีผลเพิ่มการแบ่งตัวของ lymphocyte, เพิ่มการสร้าง cytokine, เพิ่มระดับ 
immunoglobulin G และ เพิ่มระดับของ interferon-Ƴ18-19

 นอกจากนี ้สาร Andrographolide ซึง่เป็นสารส�าคญัหลกัในฟ้าทะลายโจร ยงัมกีารศกึษาอย่างแพร่
หลายในห้องปฏิบัติการและทางคลินิกเพื่อใช้เป็นยาต้านเชื้อไวรัสซึ่งครอบคลุมเชื้อไวรัสหลายชนิด20-26

ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง

 รายงานการศึกษาใช้สารสกัดต�ารับยาสมุนไพรของประเทศสวีเดนชื่อ Kan Jang® ในขนาดที่มี  
andrographolide มากกว่า 11 มิลลิกรัมต่อวัน รับประทาน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลานาน 3 เดือน        
ในอาสาสมัครเด็กชายหญิงสุขภาพดี อายุเฉลี่ย 18.4±0.2 ปี พบว่าสารสกัด Kan Jang ช่วยลดความเสี่ยง
ของการป่วยด้วยโรคหวัด (common cold) 2.1 เท่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมซึ่งรับยาหลอก27

 Hancke และคณะ28 ศึกษาประสิทธิผลของยาเม็ด Kan Jang® ต่ออาการของโรคติดเช้ือระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนของ Swedish Herbal Institute โดย Kan Jang เตรียมจากสารสกัดฟ้าทะลาย
โจรที่ควบคุมให้มีปริมาณ andrographolide ศึกษาแบบ non-randomized, double-blind, placebo- 
controlled trial โดยให้ในผู้ป่วยที่มีอาการหวัด 61 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 33 ราย รับประทานยาเม็ด 
Kan Jang 1,200 มิลลิกรัม/วัน (เทียบเท่า andrographolide 48 มิลลิกรัม/วัน)  และกลุ่มควบคุม 28 ราย 
รับประทานยาหลอก พบว่ากลุ่มทดลองมีอาการทางคลินิกลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม แสดงว่าฟ้าทะลายโจรสามารถลดอาการของโรค และระยะเวลาของการเป็นหวัดสั้นลงได้

 การทดลองทางคลินิกแบบ randomized, double-blind, placebo controlled trial เพื่อ
ทดสอบประสิทธิผลของยา KalmColdTM ซึ่งเป็นสารสกัดเมทานอลจากใบฟ้าทะลายโจรเทียบกับยาหลอก 
ในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น จ�านวน 223 ราย ได้รับ KalmColdTM ขนาด 200 
มิลลิกรัม/วัน (รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม หลังอาหารเช้าและเย็น) เป็นเวลา 5 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับ 
KalmColdTM มีอาการโดยรวมดีขึ้นกว่ายาหลอก29
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  กลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของสาร andrographolide 

 เช้ือไวรสัโควดิ-19 มตี�าแหน่งทีส่�าคัญ คือ Spike glycoprotein ทีจ่ะจบักบั Angiotensin converting 
enzyme-2 (ACE-2) โดยเป็นต�าแหน่งทีไ่วรสัจะเข้าสูเ่ซลล์ เมือ่ไวรสัเข้าเซลล์แล้วจะมกีารเพิม่จ�านวนเชือ้ไวรสั
ขึน้ ซึง่ต้องอาศยั Main protease และ Papain-like protease มรีายงานว่าสาร andrographolide สามารถ
ยับยั้งการทางานของ Main protease ได้30-33 นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า สาร andrographolide สามารถ
ยับยั้งที่ Spike protein และ ACE-2 34และ PLpro 3CLpro และ Spike protein36 จากการศึกษาในหลอด
ทดลองของคณะนักวิจัยที่ไต้หวันพบว่า สาร andrographolide ยับยั้งเอนไซม์ Main protease ได้จริงตาม
ที่คาดการณ์ไว้ เมื่อท�าการศึกษาโดยวิทยาการเคมีเชิงค�านวณ35

 ในประเทศไทยเอง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์และองค์การเภสชักรรม ท�าการศกึษาระดบั Pre-clinic: ผลการทดสอบฤทธิข์องสารสกดัฟ้าทะลายโจร 
และ andrographolide ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Plaque reduction assay (สุภาพร  ภูมิอมร, 2020) 
พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส (viral inactivation test) และฤทธิ์ต้านการเพิ่มจ�านวนของเชื้อไวรัส (antiviral 
test) แต่ไม่มีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการติดเชื้อไวรัส (ผลเชิงป้องกัน) ใน in vitro study

 จึงน�าไปสู่การศึกษาน�าร่องผลเพื่อก�าหนดขนาดการใช้ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่วยโรค 
โควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับโรงพยาบาล
สมุทรปราการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เก็บข้อมูลอาสาสมัครผู้ป่วยโควิด-19 
อาการแสดงระดับความรุนแรงน้อย จ�านวน 6 ราย อายุเฉลี่ย 31.0±11.8 ปี ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 
ร่วมกับการได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร (ที่มี andrographolide 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล) ครั้งละ 3 แคปซูล 
วันละ 3 ครั้ง (รวมเป็นได้รับฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน) นาน 5 วัน พบว่า 
ความรนุแรงของอาการไอ ความถีข่องการไอ ความรนุแรงของอาการเจบ็คอ ปรมิาณเสมหะ และความรนุแรง
ของความปวดศรีษะลดลงอย่างนยัส�าคญัทางสถติ ิ(p-value< 0.05) ทัง้ในวนัที ่3 และ 5 ของการรบัประทาน
สารสกัดฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วย 3 รายตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่ 5 ของการรักษา ส่วนด้าน
ความปลอดภัย ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ในอาสาสมัครท้ังหมด แต่พบว่ามีอาสาสมัคร 1 รายท่ีมีค่า 
Alanine Aminotransferase (ALT) เพิ่มสูงเป็น 1.7 เท่าของค่าปกติในวันที่ 5 ของการรับการประทานยา 
และอาสาสมัคร 1 รายที่มีแนวโน้มของค่า Aspartate aminotransferase (AST) และ ALT สูงขึ้นแต่ไม่เกิน 
ค่าปกติ และกลับสู่ค่าปกติหลังจากสิ้นสุดการรักษา

 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ได้น�าตวัอย่างสิง่ส่งตรวจจากผูป่้วยโครงการ 
น�าร่องไปศึกษาระดับของ cytokines ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 พบว่าระดับของกลุ่ม adaptive และ 
pro-inflammatory cytokines, growth factor and chemokine  ลดลง ระดับของ anti-inflammatory 
cytokines, growth factor and chemokine บางชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด–19 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทางกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับ 9 โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ด�าเนนิการศกึษาวจัิย คือ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลสมทุรสาคร โรงพยาบาลราชบุร ี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาล
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แม่ระมาด จังหวดัตาก และโรงพยาบาลสมทุรปราการ  โดยได้จ่ายยาฟ้าทะลายโจรในการรกัษาผูป่้วยโควดิ-19 
ทีม่อีาการรนุแรงน้อย ร่วมกบัการรกัษาทางแพทย์แผนปัจจบุนั จ�านวน 309 คน พบว่า ผูป่้วยจ�านวน 306 คน 
มีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-5 ตามล�าดับ และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง มีผู้ป่วยเพียง 3 รายที่เกิดภาวะปอด
อักเสบ 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรจ�านวน 526 ราย และ 
ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาฟ้าทะลายโจร ในขนาดสงู จ�านวน 309 ราย ซึง่มคีณุลกัษณะพืน้ฐานเดยีวกนั พบว่ากลุม่ผูป่้วย
ที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรมีการเปลี่ยนเป็นมีอาการรุนแรงขึ้นเช่น มีภาวะปอดอักเสบหรือใส่ท่อช่วยหายใจ 
ได้ 77 ราย (14.64%) กลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรพบว่ามีการเปลี่ยนเป็นมีอาการรุนแรงขึ้นเพียง 3 ราย 
(0.97%) number needed to treat = 7.32 หมายถึงการให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด ทุก ๆ 8 คน 
จะสามารถลดการเกิดเป็นภาวะปอดอักเสบ ได้ 1 คน และ RR=0.057 (0.018-0.183) p < 0.001 ถือเป็น 
protective exposure โดยการให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้ 94.3% เมื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าในการรักษาพบว่าค่ารักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจรอยู่ที่ประมาณ 180 บาทต่อคน ส่วนค่า
รักษาด้วยยา Favipiravir อยู่ที่ประมาณ 4,800 บาทต่อคน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยา Favipiravir ได้
ถึง 12,317,100 บาท

ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ด�าเนินการขยายผลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม เพื่อยืนยัน
ประสิทธภิาพของสมนุไพรฟ้าทะลายโจรในการร่วมรักษาโรคโควิด 19 โดยได้ออกแบบการศกึษาวิจยัเป็นแบบ
สุม่ และมกีลุม่เปรียบเทยีบ เพือ่เพิม่ระดบัความน่าเชือ่ถอืให้มากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถรวบรวมอาสาสมคัรได้ครบ
ตามขนาดตัวอย่างแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล และส่งต่อตัวอย่างของอาสาสมัครทั้งหมดให้แก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด�าเนินการเพาะเลี้ยงเชื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และเผยแพร่ความ
ก้าวหน้าของผลการวิจัยต่อไป

  การใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยด�าเนินการโครงการการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทางเปรียบ
เทียบสารสกัดฟ้าทะลายโจรกับยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อลดการนอนท่ีโรงพยาบาลในผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่
รนุแรงหรอืไม่มอีาการ โดยได้จดัท�าโครงร่างการวจิยัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาการศกึษาวจิยัในคน 
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกมคีวามเหน็ให้ปรบัปรงุในประเดน็ให้มคีณะกรรมการตรวจสอบข้อมลู
และความปลอดภยัในการวจิยั (Data Safety Monitoring Board : DSMB) ทีไ่ด้รบัการจดัตัง้โดยสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขณะนี้อยู่ระหว่างหาทางออกเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่อไป 

นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร
ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้  

1) ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อระยะเวลาการหาย
จากอาการโรคโควิด-19 : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางและมีกลุ่มควบคุม (Effectiveness and safety 
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of high dose of Andrographis paniculata extract on duration of clinical illness in COVID-19 
patients: a randomized double-blind placebo controlled trial) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษา
ข้อมูลจากผู้ป่วยจ�านวน 63 ราย ซึ่งจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

2)  ศกึษา/เกบ็ข้อมลูจากผูป่้วยทัง้หมดทีไ่ด้รบัยาฟ้าทะลายโจร จ�านวน 6,920 ราย แยกเป็น 2 กลุม่ คอื 
• กลุ่มศึกษา พบอาการปอดบวม (pneumonia 420) จ�านวน 393 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 จาก

ผู้ป่วยจ�านวน 5,621 ราย
• กลุ่มเสี่ยง พบอาการปอดบวม (pneumonia 177) จ�านวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 จาก

ผู้ป่วยจ�านวน 1,299 ราย
(ที่มา : ข้อมูลจากรายงานจ�านวนผู้ป่วยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)
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ความคืบหน้าของการด�าเนินงานวิจัยสมุนไพรกระชาย 

การศึกษาฤทธิ์ของกระชายระยะก่อนคลินิก (Pre-clinical Trial)

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

ป ี2012 
ศึกษาฤทธิ ์Antioxidant             
สาร Boesenbergin A จากราก
กระชาย(Rizhome)

โดยใช้การตรวจสอบด้วยวิธ ีORAC assay (The oxygen radical absorbance 
capacity  assay) ผลการทดสอบพบว่า Boesenbergin A ขนาด 20 μg/mL และ 
quercetin ขนาด 5 μg/mL ออกฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับ  Trolox 11.91 ± 0.23 และ 
160.32 ± 2.75 μM ตามล�าดับ(1)

ป ี2006-2017 
ศึกษาฤทธิ์ Anti-inflammatory 
สาร Cardamonin 
จากเหง้ากระชาย (Rizhome) 

ศกึษาการลดสารอกัเสบและ proinflammatory cytokines ท่ีเกีย่วข้อง พบว่า 
สารCardamonin ที่สกัดจากกระชายมีฤทธิ์ยับยั้ง IL-1β, IL-6 และ TNF-α ในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลอง (2-3)

ป ี2012 
ศึกษาฤทธิ์ Anti- cancer 
สาร Boesenbergin A ที่ แยกได้
จากรากกระชาย (Rizhome)

ทดสอบในเซลล์มะเรง็ 4 ชนดิ ทีแ่ยกได้จากคน ได้แก่ เซลล์มะเรง็ปอดชนดิท่ีไม่ใช่
เซลล์ขนาดเล็ก (A549), เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3), เซลล์มะเร็งตับ (HepG2), 
เซลล์มะเรง็ล�าไส้ใหญ่ (HT-29) และเซลล์ตบัปกต ิ(WRL-68) โดยใช้การตรวจสอบด้วย
วธิ ี3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide MTT assay 
พบว่ามีค่าการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง โดยมีค่า ความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ร้อยละ 
50 (IC

50
) เท่ากับ 20.22 ± 3.15, 10.69 ± 2.64, 20.31 ± 1.34, 94.10 ± 1.19 และ 

9.324 ± 0.24 μg/mL ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Paclitaxel มี
ค่า IC

50
 เท่ากับ 5.81 ± 1.03, 0.08 ± 0.03, 1.18 ± 0.24, 0.06 ± 0.02 และ 0.10 

± 0.05 μg/mL ตามล�าดับ แสดงว่าสาร Boesenbergin A จากรากกระชาย เป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิด แต่ก็มีพิษต่อเซลล์ตับปกติสูงด้วย (5)

ป ี2020 
ศึกษาฤทธิ ์Anti-viral 
ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้า
กระชาย และสาร Panduratin A

พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในเซลล์เยื่อบุไตของลิงเขียวแอฟริกัน 
(Vero E6) ในระยะก่อน (IC50 = 20.42 µg/mL และ 5.30 µM ตามล�าดับ) และหลัง
ติดเชื้อ (IC50 = 3.62 µg/mL และ 0.81 µg/mL ตามล�าดับ) โดยมีฤทธิ์ต้านไวรัสใน
ระยะหลังติดเชื้อดีกว่า (4)

การศึกษาฤทธิ์ของกระชายระยะก่อนคลินิกในสัตว์ทดลอง (in vivo)

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

ป ี2015 
ศึกษาฤทธิ ์Anti-oxidant
ของสารสกัดเอทานอลของเหง้า 
ในขนาด 30 mg/kg ในสัตว์
ทดลอง

โดยการฉีดสาร Pinocembrin ในขนาด 30 mg/kg ให้แก่หนู (Male Wistar 
rats) พบว่า การฉีดสารท�าให้ cardiac function ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ม vehicle โดย
การเกดิ ventricular fibrillation และ arrhythmia score ลดลงและการเกดิเนือ้ตาย
จากการขาดเลือด (infarction) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 49% ร่วมกับการมีระดับของ 
MDA และ Bax/Bcl-2 ratio ลดลง ซึ่งช่วยสนับสนุนว่าฤทธิ์ปกป้องหัวใจของสารนี้
เกีย่วข้องการลดสภาวะ oxidative stress และลดการตายของเซลล์แบบ apoptosis(6)

ปี 2020 
ศึกษาฤทธิ์ Anti-inflammatory 
ของสาร Boesenbergin A ขนาด 
10 และ 20 mg/kg เป็นเวลา 3 วนั

พบว่าสาร Boesenbergin A ขนาด 10 และ 20 mg/kg ลดการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารของหนูทดลอง rats ที่ได้รับแอลกอฮอล์ พบว่า ลดขนาดของแผลลง
ได้ 33% และ 46%, ยับยั้งการสร้างแผลได้ 58% และ 69% และเพิ่มการสร้างเมือก
ได้ 2.3 และ 2.7 กรัม ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พยาธิสภาพของเยื่อบุกระ
เพาะอาหารของหนูที่ได้รับสารในขนาด 20 mg/kg มีการเกิด mucosal lesion ลด
ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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การศึกษาฤทธิ์ของกระชายระยะก่อนคลินิกในสัตว์ทดลอง (in vivo)

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

นอกจากนี้ สาร Boesenbergin A ขนาด 10 และ 20 mg/kg มีผลต่อระดับ
ของ oxidative stress biomarkers เมือ่เทยีบกบัหนกูลุม่ควบคมุทีเ่กดิแผลในกระเพาะ
อาหาร (Ulcer control) ดังนี้ ลด MDA จาก 21 เป็น 14 และ 7 μmol/g tissue, 
เพิ่ม NP-SH จาก 1.3 เป็น 3 และ 3.91 μmol/g tissue, เพิ่ม PGE2จาก 9 เป็น 16 
และ 23 pg/ml และสาร Boesenbergin A ขนาด 20 mg/kg เพิ่ม GSH จาก 0.14 
เป็น 2.33 nmol/g tissue ซึ่งสาร Boesenbergin A ให้ผลเหล่านี้น้อยกว่าผลของยา 
Omeprazole(7)

ผลการศึกษา สารสกัดกระชายต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในหลอดทดลอง (In vitro)

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

ป ี2020
การศึกษา High Throughput 
Screening ด้วยเซลล์ Vero E6 
cells

พบว่ามี Flavonoids ในสารสกัดกระชายจ�านวน 2 ชนิดที่มีฤทธิ์ต้าน SARS-
CoV-2 คอื Panduratin A และ Pinostrobin โดยทัง้สองตวัมค่ีา IC

50
 ต่อ SARS-CoV-2 

ในระยะ Post infection ประมาณ 0.5-1.0 uM แสดงให้เหน็ว่า สารสกดักระชายมฤีทธิ์
ต้านเชื้อ SARS-CoV-2 ในระยะ Post infection และมีสารออกฤทธิ์หลัก คือ Pandu-
ratin A และ Pinostrobin ในช่วงความเข้มข้น 0.1-1.0 uM ซึ่งค่านี้จะน�าไปค�านวณ
หาขนาดยาที่เหมาะสมในกระบวนการ Drug development ในสัตว์ทดลองต่อไป(4)

ผลการศึกษา In vivo ของสาร
สกัดกระชายใน Golden Syrian 
Hamsters ทีต่ดิเชือ้ SARS-CoV-2 
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทาง 
Histopathology ในปอดของแฮม
เสตอร์ที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2

สารสกัดกระชายขนาด 300 -1000 mg/kg/day สามารถลดพยาธิสภาพของ
ปอดแฮมสเตอร์ได้ใกล้เคยีงกบัยา Favipiravir 1000 mg/kg/day ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุ 
(Vehicle) นัน้มสีตัว์ทดลองตายและในกรณทีีร่อดชวีตินัน้ สภาพปอดถกูท�าลายไปเป็น
จ�านวนมากอย่างมนียัส�าคญั ท�าให้สามารถสรปุได้ว่าสารสกดักระชายขนาด 300-1000 
mg/kg/day นั้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยา Favipiravir ที่เป็นยามาตรฐานในการ
รักษาผู้ป่วยโควิด 

อย่างไรก็ตามพบว่าแฮมสเตอร์ที่ได้สารสกัดกระชายขนาดสูง 1000 mg/kg/
day มีน�้าหนักลดลงเหมือน Favipiravir 1000 mg/kg/day จากการใช้ยาในขนาดสูง 
ท�าให้ขนาดสารสกัดที่เหมาะสมในการรักษาโควิดในแฮมสเตอร์ คือ 300 mg/kg/day 
และเมื่อท�าการตรวจวัดระดับสาร Panduratin A และ Pinostrobin ทั้งในเลือดและ
ปอดของสัตว์ทดลองกลุ่มสารสกัดกระชาย 300 mg/kg/day พบว่ามีค่าประมาณ 600 
ug/L โดยค่าความเข้มข้นระดบั Panduratin A และ Pinostrobin ทัง้ในเลอืดและปอด 
จะถกูน�าไปใช้ค�านวณหาขนาดยาทีเ่หมาะสมในมนษุย์ต่อไป (ผลการศกึษาเบือ้งต้นจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 17 พฤษภาคม 2564) 

การศึกษาพิษวิทยาของกระชาย

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของสาร
สกัดกระชายในหลอดทดลอง
การทดสอบความเป็นพิษต่อการ
สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยใช้
น�้าคั้นจากเหง้ากระชายสด น�ามา
ทดสอบด้วยวิธีไมโครนิวเคลียส 
(MN)

การทดสอบความเป็นพิษของน�าค้ันเหง้ากระชายสดต่อการสร้างเซลล์เม็ด
เลือดแดงผลการทดสอบความเป็นพิษของน�้ากระชายคั้นต่อเซลล์ PCE และ NCE ใน
ไขกระดกู พบว่าหนขูาวทีไ่ด้รบัน�า้กระชายคัน้ทกุกลุม่มจี�านวน PCE MNPCE และ NCE 
ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุม แต่มีจ�านวน MNNCE และ MNNCE/NCE มากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ (P<0.05) อย่างไรก็ตามค่าอัตราส่วนของ PCE ต่อ total 
erythrocytes (PCE/ total erythrocytes ratio)  ที่ใช้บ่งชี้ความเป็นพิษของสารต่อ
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เรื่อง “ฟ้าทะลายโจร” “กระชาย” สมุนไพรไทย พลิกวิกฤติ COVID-19

การศึกษาพิษวิทยาของกระชาย

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

เซลล์กลบัไม่พบความแตกต่างจากกลุม่ควบคมุ อกีทัง้การทดสอบความเป็นพษิของน�า้
กระชายคั้นในเซลล์เม็ดเลือดแดงในเลือด พบว่า PCE, MNPCE, reticulocyte และ 
MN-reticulocyte ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

สรุปได้ว่าน�้ากระชายค้ันไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงใน
ไขกระดกู และในเลอืดของหนขูาวเมือ่ทดสอบด้วยวธิไีมโครนวิเคลยีส แม้จะให้ในขนาด
ความเขม้ข้นสูงถึง 600 mg/kg ต่อเนื่องกัน 30 วัน จึงใช้เป็นพืชสมุนไพรที่รับประทาน
สดในสภาวะปกติได้อย่างปลอดภัย(8)

การศึกษาความเป็นพิษของ   
สารสกัดกระชายในสัตว์ทดลอง

การศึกษาความเป็นพิษของสารบริสุทธ์ิ 2 ชนิด(9) ได้แก่ สารPinocembrin 
(5, 7-dihydroxyflavanone) และสารPinostrobin (5-hydroxy-7-methoxy 
flavanone) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มฟลาวาโนนจากเหง้ากระชายทดสอบในหนูขาวโดยให้
สารPinocembrin และสารPinostrobin แก่หนูขาวเพศผู้ สายพันธุ์วิสตาร์ ในขนาด
ความเข้มข้น 500 mg/kg ผลการศึกษาพบว่าสารทั้งสองชนิดไม่ก่อให้เกิดการตายใน
หน ูและจากการวเิคราะห์ความเป็นพษิต่ออวยัวะส�าคญั ได้แก่ ปอด ตบั ม้าม หวัใจ ไต 
อัณฑะ ต่อมไทมัส และค่าทางชีวเคมีของเลือด ได้แก่ aspartate aminotransferase 
(AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), ปริมาณ
โปรตนีรวม, อตัราส่วนของ albuminกบั globulin, ปรมิาณยเูรยี ตลอดจนน�า้หนกัตวั
ของหนู ไม่พบความผิดปกติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

การศึกษาความเป็นพิษของ   
สารสกัดกระชายกับการก่อ  
กลายพันธุ์

จากการทดสอบฤทธิ์ท�าลายสารพันธุกรรม หรือการก่อกลายพันธุ์ ด้วยการให้
สารPinocembrin และPinostrobin ซึ่งเป็นสารในกลุ่มฟลาวาโนนท่ีได้มาจากเหง้า
กระชาย ในขนาด 1, 10 หรือ 100 mg/kg แก่หนูขาวเป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า
สารทั้งสองชนิดดังกล่าว ไม่เหนี่ยวน�าให้เกิดการแตกหักของโครโมโซม และไม่มีผลต่อ
ดัชนีการแบ่งตัวของเซลล์ตับ (mitotic index) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารPinocembrin 
และPinostrobinไม่มคีวามเป็นพษิในหนขูาว และไม่มคีวามเป็นพษิต่อสารพนัธกุรรม
ในเซลล์ตับหนูขาวในช่วงความเข้มข้น 1-100 mg/kg(9) 

การศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสาร
สกัดกระชายในสัตว์ทดลอง

มกีารทดสอบความเป็นพษิเฉยีบพลนั โดยให้หนทูดลองได้รบัสาร Cardamonin 
ที่พบในกระชายที่ความเข้มข้น 0.3, 1, 3 และ 10 mg/kg ทางปากและการฉีดเข้าช่อง
ท้องเป็นเวลา 7 วนั ไม่พบรายงานการตายและไม่พบความผดิปกตกิารแสดงอาการและ
พฤตกิรรมระหว่างการศกึษา และเมือ่ให้หน ูWistar rats เพศผูไ้ด้รบัสาร Pinocembrin 
และสาร Pinostrobin ทางปากในขนาด 500 mg/kg น�้าหนักตัวครั้งเดียว ไม่พบ
การตายของหนู(10) และหลังเฝ้าสังเกตต่อเนื่องอีก 14 วัน พบว่าน�้าหนักตัวน�้าหนัก
ของอวัยวะส�าคัญ และค่าเคมีในเลือดของหนูที่ได้สารทั้งสองชนิดไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับ 5% Tween-80 นอกจากนี้การให้ Pinostrobin 1-100 mg/Kg ทาง
ปากต่อเนือ่งเป็นเวลา 7 วนั นัน้ไม่พบความเป็นพษิต่ออวยัวะส�าคญั ค่าชวีเคมใีนเลอืด 
และท�าให้เกดิการแตกหกัของโครโมโซมและการแบ่งตวัของเซลล์ตบั(9)  จงึสามารถสรปุ
ได้ในเบือ้งต้นว่า Pinostrobin จดัเป็นสารทีม่คีวามเป็นพษิต�า่ และสาร Pinocembrin 
และ Pinostrobin ที่ขนาด 1-100 mg/kg ไม่มีพิษและไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในหนู 
นอกจากน้ีมีการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดกระชายในหนูเพศผู้พบ
ว่า สารสกัดกระชายมีค่า LD

50
 สูงกว่า 4000 มก./กก.(9) 
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การศึกษาพิษวิทยาของกระชาย

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

จากการทดสอบพษิกึง่เรือ้รงัของสารสกดักระชายทีข่นาด 60, 120 และ 240 มก. 
ต่อ กก. (นน.ตัว) ด้วยการให้ทางปากในหนูแรทเพศผู้จ�านวน 27 ตัวต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลา 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (น�า้กลั่น) ผลพบว่า สารสกัดกระชายทุก 
ขนาดไม่มีผลต่อสัตว์ทดลองทั้งผลทางกายภาพ ผลค่าเคมีในเลือด ผลต่อเม็ดเลือด 
ตลอดจนค่าตับและไตมีค่าเป็นปกติ ดังนั้นการวิจัยนี้สรุปได้ว่าสารสกัดกระชาย  
(เอทานอล) มีความปลอดภัยและไม่เป็นพิษ(11) 

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารส�าคัญ pinostrobin และ panduratin A (Pharmacokinetic)

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

การศึกษาถึงความเป็นพิษของ 
Pinostrobin ที่แยกได้จากเหง้า
กระชายในประเทศไทย

พบว่าการให้สาร Pinostrobin เพียงครั้งเดียวทางปากในขนาดสูงถึง 500 mg/
Kg ไม่ก่อให้เกดิการตายในหนแูรต (9) ค่าทางเภสชัจลนศาสตร์ของ Pinostrobin ในหนู
แรทที่ได้รับสารทดสอบทางปากขนาด 0.5 mg/Kg และวิเคราะห์ด้วยวิธี LC-MS/MS 
สามารถตรวจพบระดับสารอยู่ในช่วง 10-1,000 ng/mL มีค่า Time to maximum 
concentration (T

max
) ที่ประมาณ 4 ชั่วโมง และค่า Half - life (T

1/2
) ที่ประมาณ 4 

ชั่วโมงเช่นกัน โดยมีระดับสารสูงสุด (C
max

) คือ 600 ng/mL อย่างไรก็ตามสารนี้มีค่า 
Vd สูงถึง 10 L/Kg จากการบริหารทางหลอดเลือดด�า 20 mg/Kg ในหนูแรต และมี
ความสอดคล้องกับ Lipophilicity ของสารที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นสาร Pinostrobin 
ส่วนใหญ่จะกระจายตวัออกจากหลอดเลอืดทีเ่ป็น Hydrophilic portion เข้าสูอ่วยัวะ
ต่างๆ อนัเป็นผลท�าให้การเปลีย่นสภาพและการขับออกเกดิได้ช้า โดยการเปล่ียนสภาพ
จะเกิดผ่านกระบวนการ Phase II glucuronidation เป็นหลักในสัตว์ฟันแทะและถูก
ขับออกในรูป Metabolites มากกว่า Unchanged form (13-14)

นอกจากนี้การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และขนาดที่เหมาะสมในมนุษย์ของสาร
สกัดกระชายในหนูขนาดเล็ก (mice), หนูแรต (Rat) และ สุนัข(15) เป็นการศึกษาความ
แตกต่างด้านเภสัชจลนศาสตร์ของสาร Panduratin A (12% หรือ 24 มก.ต่อ กก.) 
จากสารสกัดกระชายขนาด 200 มก.ต่อ กก. ขนาดเดียว ในสัตว์ที่มีขนาด 
แตกต่างกนั คอื ท�าการทดลองในหนขูนาดเลก็ (ICR-Mice) เพศผูจ้�านวน 30 ตัว หนแูรต 
(Sprague-Dawley Rats) เพศผู้จ�านวน 5 ตัว และสุนัข (Beagle dogs) เพศผู้จ�านวน 
5 ตัว ด้วยวิธี Allometric scaling ผลพบว่าขนาดที่เหมาะสมของสารสกัดกระชายที่
ปลอดภัยและช่วยลดการอักเสบในช่องปากอยู่ที่ 1,500 มก.ต่อวัน ส�าหรับมนุษย์ที่มี
น�้าหนักตัว 60 กก.

อย่างไรกต็ามได้มีการศกึษา ในเวลาต่อมาว่า Hamster และ Ferret ซึง่เป็นสตัว์
ที่ขนาดใกล้เคียงกับหนูแรทตัวเต็มวัยนั้น เป็นโมเดลท่ีดีส�าหรับทดสอบยาเพื่อรักษา
การติดเชื้อโควิด เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อไวรัสหลัง Inoculate สั้น
ประมาณ 24 ชั่วโมงจะแสดงอาการทางคลินิก เช่น ไข้สูง สั่น ท�าให้สามารถทดสอบ
ผลการตอบสนองต่อยาได้ชัดเจนในช่วงที่มีการติดเชื้อ และสัตว์สามารถทนต่อการติด
เชื้อรวมทั้งพัฒนา Adaptive immunityขึ้นมาได้ภายในระยะเวลา 5-7 วัน หลังจาก
ติดเชื้อ (10)
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การศึกษากระชายระยะคลินิก

ปี/การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของสารสกัด
กระชายในรูปแคปซูล

การศกึษาในสารสกดักระชายในรปูแคปซลูขนาด 350 มก.ต่อครัง้ วนัละ 3 ครัง้ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย(Functional 
dyspepsia) จ�านวน 160 ราย และรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์โดย
เป็นการทดลองแบบสุ่ม, double-blinded, placebo-controlled trial(17) ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มที่รับสารสกัดกระชายมีอาการโดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
มากกว่าในกลุม่ทีร่บัยาหลอก ส�าหรบัผลความปลอดภยัและอาการไม่พงึประสงค์พบว่า 
อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p=0.42) และในกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัสาร
สกัดกระชาย พบว่า หลังสิ้นสุดการทดลองที่ 4 สัปดาห์ มีระดับของ Procalcitonin, 
ESR, CRP และเมด็เลอืดขาวลดลง ซ่ึงแสดงถงึฤทธิต้์านการอกัเสบของสารสกดักระชาย

2021 การศึกษาความปลอดภัย
ทางคลินิกระยะที่ 1

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการศกึษาความปลอดภยั ความทนต่อยาและเภสชัจลนศาสตร์
ของสารสกดักระชาย รปูแบบแคปซลูในอาสาสมคัรสขุภาพด ี: การศกึษาความปลอดภยั
ทางคลินิกระยะที่ 1

   ดังนั้นทางเล็งเห็นถึงศักยภาพของการน�าสารสกัดกระชาย ทั้งในรูปสารเดี่ยวและสารสกัดมาตรฐานจากกระชายมา
ทดสอบและพัฒนาเป็นยาเตรียมส�าหรับการรักษาการติดเชื้อ COVID ต่อไปทางคลินิก
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สรุปการเสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ห้องประชุม Meeting Room 5-6

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ผู้อภิปราย 
 ศ.เกียรติคุณ พญ.สยุมพร ศิรินาวิน ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อระชาชนเขตพื้นที่ 1 
 คุณศุภฤกษ์ บวรภิญโญ   ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าหาตัวยา
     มหาวิทยาลัยมหิดล
 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์   ผู้อ�านวยการกองการแพทย์ทางเลือก
     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 พท.ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์  กองวิชาการและแผนงาน 
     กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ผู้ด�าเนินการอภิปราย
 นพ.กุลธนิต วนรัตน์   ผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย
     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.กุลธนิต วนรัตน์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคหวัด โรคท้องเสีย  
ท้องร่วง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มฤีทธิต่์าง ๆ  ทางยามากมายทีน่่าจะมฤีทธิใ์นการจดัการโควิด-19 ได้ 
ในเรื่องการลดไข้แก้อักเสบ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการต้านไวรัสหลายชนิด            
 ประเทศจีนเคยท�าการทดลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ฟ้าทะลายโจรมีสารส�าคัญ คือ  
แอนโดรกราโฟไลด์ อาจจะออกฤทธิ์โดยตรงกับโควิด-19 และตอนต้นปี พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกได้มีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท�าทดลองกับเช้ือโควิด-19 พบว่า 
สามารถน�ามาใช้ช่วยในการรักษาโควดิ-19 ได้ โดยสามารถยบัยัง้เชือ้และป้องกนัการแบ่งตวัของเชือ้ได้ แต่อาจ
จะไม่ได้มีฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อเข้าเซลล์ ปัจจุบันสามารถผลักดันให้รวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. 
ได้ ซึ่งหลักการทางวิชาการจะช่วยยืนยันให้มีความเชื่อมั่นในการใช้ฟ้าทะลายโจร 

Planary 2
“ฟ้าทะลายโจร” “กระชาย” สมุนไพรไทย พลิกวิกฤติ COVID-19



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

4342

 ศ.เกียรติคุณ พญ.สยุมพร ศิรินาวิน  
ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อระชาชนเขตพื้นที่ 1 
 ในฐานะแพทย์โรคติดเชื้อ ซึ่งผ่านโรคระบาดมามากจึงเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและการวิจัยทาง
คลินิก เมื่อเกิดโรคระบาดครั้งนี้ขึ้น จึงคิดว่าจะท�าอย่างไรให้คนหายจากการเจ็บป่วย ตัวที่ท�าให้เกิดโรคจริง ๆ 
คือ ไวรัส SARS-CoV-2 
 SARS-CoV-2 เป็นแค่จดุเรยีงของ Nucleic acid อย่างไรกต็าม ไวรสัจะเพิม่จ�านวนได้ ตวัไวรสัจะต้อง 
เข้าไปในเซลล์ ถ้าไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ก็จะสลายหายไป จึงต้องรู้จักก่อนว่าไวรัสท�าร้ายเราได้อย่างไร 
เมื่อไวรัสจับที่ผิวเซลล์ได้แล้วเข้าไปก็ปล่อยสารพันธุกรรม ซึ่งกรณีของ SARS-CoV-2 คือ RNA ซึ่งมี
เอนไซม์จะจัดกระบวนการในเซลล์แล้วเอาส่วนประกอบของเซลล์มาใช้ จะเห็นว่ามีค�าว่าเอนไซม์อยู ่
ฉะนั้นเอนไซม์นี้ ก็เป ็นจุดหนึ่งที่ยาต่าง ๆ ต้องเข ้าไปหยุดเอนไซม์นี้ซึ่งจะท�าให้เพิ่มจ�านวนไม่ได ้
หากเอนไซม์เพิ่มจ�านวนเซลล์ก็ถูกท�าลาย แล้วก็เพิ่มจ�านวนเยอะขึ้นไปโจมตีเซลล์อื่น ๆ ต่อไป 
 กระบวนการเกิดโรคแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ส่วนท่ีหนึ่งอย่างท่ีอธิบายข้างต้นว่าเมื่อไวรัสเพิ่มจ�านวน
แล้ว เซลล์ก็ถูกท�าลายท�าให้เซลล์ตาย เมื่อไวรัสเพิ่มขึ้นก็ไปท�าลายเซลล์อื่น ๆ ต่อไป สิ่งที่ตามมา คือ การกระ
ตุ้นการอักเสบจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน ท�าให้โรครุนแรงขึ้น หลักการรักษา คือ ต้องก�าจัดไวรัสให้เร็วที่สุด จะ
ใช้ยา การพักผ่อน หรือใช้กระบวนการใดก็ตามต้องให้เร็วที่สุดและเพียงพอที่จะระงับการเพิ่มจ�านวน เพราะ
ฉะนั้นกระบวนการที่หนึ่ง เป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดแต่ต้องเร็วและมียาที่ดีพอ ส่วนที่สองเกิดการอักเสบ 
ท�าให้อาการหนักทั้งร่างกาย 
 ระยะเริ่มต้นที่ีการติดเชื้ออาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการไข้หวัดทั่ว ๆ ไป ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรส ยังไม่มี
การอักเสบเกิดขึ้น ข้อส�าคัญคือ ร้อยละ 80 หายได้เอง แต่อีกร้อยละ 20 อาการหนักขึ้นแล้วก็ถึงแก่กรรมได้ 
ฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว น�ามาสู่ข้อควรเลือกปฏิบัติ
 “ฟ้าทะลายโจร” คือ สมนุไพรทีม่าจากธรรมชาต ิสมยัก่อนยามาจากธรรมชาตท้ัิงนัน้ จนกระท่ังโรคท่ีมี 
มากขึน้จงึหาอะไรทีเ่ป็นสารสงัเคราะห์ ถ้าพดูถงึฟ้าทะลายโจร สามารถยบัยัง้การเพิม่จ�านวนของไวรสัได้ พบว่า 
ใช้มาแล้ว 2,000 ปี มข้ีอมลูวชิาการมากมายจากต่างประเทศ แต่ในต่างประเทศปลกูไม่ข้ึนเพราะเป็นพชืเขตร้อน 
 ในประเทศไทย พบว่า มกีารยบัยัง้การเพิม่จ�านวนไวรสัในปอด ทีส่�าคญัสามารถจ�ากดัเอนไซม์ทีไ่วรสั
ใช้ในการเพิ่มจ�านวนได้ ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับฟาวิพิราเวียร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร่วมกับพันธมิตรได้ร่วมกันวิจัยในคน โดยวิจัยในคนไข้ท่ีมีอาการน้อย พบว่า ทุกคนท่ีได้แอนโดร 
กราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน วันละ 3 ครั้ง จ�านวน 5 วัน ไม่พบผู้ที่เป็นปอดบวม โดยในกลุ่มที่ไม่ได้รับ
แอนโดรกราโฟไลด์ พบว่า มี 3 คน มีอาการปอดอักเสบ แม้ความหมายไม่ต่างกันในทางสถิติ แต่ในทางคลินิก
มีความหมาย จึงเก็บข้อมูลย้อนหลังในกลุ่มที่มีอาการน้อย จ�านวน 243 คน พบว่า สามารถลดปริมาณไวรัส
ได้เร็วขึ้น การอักเสบเกิดน้อยกว่า โดยค่าใช้จ่ายประมาณ 400 บาท/คน เปรียบเทียบหากมีคนเป็นปอดบวม  
1 คน ต้องเข้าโรงพยาบาล ต้องให้ออกซิเจน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
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 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์    
ผู้อ�านวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ผู้ป่วยโควิด-19 มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตอนนั้นยาฟาวิพิราเวียร์มีน้อย จะ
ใช้ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง จากข้อมูลวิชาการที่ช่วยน�ามาใช้ตัดสินใจในการใช้ฟ้าทะลายโจร ท้ายสุดคือจ่าย
ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งไม่ขัดกับ CPG ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ก�าหนด 
 การผลกัดันการใช้ยาฟ้าทะลายโจรกบัผูป่้วยโควดิ-19 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
ได้น�าข้อมูลงานวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจร ในโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาล
นครปฐม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลราชบรุ ีและโรงพยาบาลบ้านโป่ง เสนอต่อคณะกรรมการบญัชี
ยาหลกัแห่งชาตพิจิารณา จนได้รบัอนมุตัใิห้เพิม่ข้อบ่งชีก้ารใช้ฟ้าทะลายโจรกบัผูป่้วยโควดิ-19 ซึง่เดมิก�าหนด
ข้อบ่งชีก้ารใช้ในไข้หวดัธรรมดา ซึง่ผูส้ัง่จ่ายฟ้าทะลายโจร คอื แพทย์แผนปัจจบุนั เนือ่งจากดแูลผูป่้วยโควดิ-19 
เป็นหลัก กรมฯ จึงได้น�าทีมแพทย์แผนไทย เข้าไปแนะน�าการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ 
และต่อมาหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิให้สัง่จ่ายโดยเบกิค่ายาฟ้าทะลายโจรได้อยูท่ี ่300-400 บาทต่อหวั ซึง่
ขณะน้ันยาฟาวพิริาเวยีร์ขาดแคลน โดยขณะนีม้ข้ีอมลูผูป่้วยทีใ่ช้ยาฟ้าทะลายโจรแล้ว ประมาณ 6,000-7,000 
Case พบว่า อาการข้างเคียงที่อันตรายไม่มี ในส่วนเรื่องใช้เยอะแล้วระวังตับพัง ในที่นี้ใช้เพียง 5 วัน ยืนยันว่า
ไม่อันตราย ในส่วนปัญหาเรื่องผลต่อไต จาก 6,000-7,000 Case ไม่มีข้อมูลผลข้างเคียงเลย 
 ประชาชนให้ความสนใจฟ้าทะลายโจรอย่างมาก ปรากฏว่ามียาปลอม จึงขอแนะน�าว่าให้ตรวจสอบ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ส�านักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ 

 คุณลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์   
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 บทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลบุษราคัม จะเป็นการท�างานร่วมกับสหวิชีพอื่น ๆ แพทย์
แผนไทย จะคดักรองผูป่้วยด้วยการโทรคุยกบัผูป่้วยโดยตรงและดขู้อมลูเกีย่วกบัการรกัษาร่วมด้วยเพือ่พจิารณา
ว่า Case ไหนทีเ่ข้าเกณฑ์การรบัฟ้าทะลายโจร โดยจะแจ้งแพทย์แผนปัจจบัุนให้สัง่จ่าย บาง Case มฟ้ีาทะลาย
โจรติดมาด้วยก็จะให้ค�าแนะน�าในการรับประทานท่ีถูกต้อง และมีการติดตามผลท้ังจากโทรสอบถามผู้ป่วย  
การดูข้อมูลจากบันทึกการรักษาและดูผลการ X-ray  
 ข้อมูลต้ังแต่วนัที ่17 พฤษภาคม - 19 กนัยายน 2564 มกีารใช้จ่ายฟ้าทะลายโจร จ�านวน 1,400 กว่าคน 
พบข้อสังเกตว่าหากผู้ป่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจรภายใน 72 ชั่วโมงแรก ไม่พบผู้ป่วยมีอาการปอดบวมเลย  
แต่ถ้าได้รับฟ้าทะลายโจรหลัง 72 ชั่วโมงไปแล้ว พบผู้ป่วยมีอาการปอดบวม จ�านวน 120 ราย นอกจากนี้ยัง
มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Long Covid-19 ด้วย พบว่ามีประมาณ 300 กว่าราย ที่มีอาการ Long Covid-19 
โดยได้แนะน�ายาสมุนไพรอื่น ๆ ตามอาการให้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 
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 คุณศุภฤกษ์ บวรภิญโญ    
ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 การยกมาตรฐานสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จุดเริ่มต้นโดยทีมงาน
ของมหาวทิยาลยัมหดิลทีร่่วมด้วยช่วยกนั โดยใช้ประสบการณ์และทมีงานวจิยัต่าง ๆ  ค้นหาสมนุไพรไทยทีจ่ะ
ยบัยัง้ตวัเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ได้ โดยในทมีมผีูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการแยกเชือ้ระดบัต้น ๆ  ของประเทศไทย มห้ีอง
ปฏิบัติการเฉพาะเจาะจงในการแยกเชื้อร้ายแรง และยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน โดยร่วมกันท�างานภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการค้นคว้าหาตวัยา มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นแหล่งจดัเก็บตวัยาจากสมนุไพร
ทัง้แบบสารสกดัและสารบริสทุธิร์วมไปถงึสารอ่ืน ๆ  ท่ีอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างจากสมนุไพรไทย เรียก
ได้ว่าเป็นคลังสารส�าคญัหรอืสารบรสิทุธิเ์พือ่สะดวกในการค้นหาตวัยา ซึง่ปัจจบุนัมสีารบรสิทุธิ ์30,000 กว่าตวั 
และสารสกัดมีอยู่ 2,000 กว่าตัว 
 การยกมาตรฐานสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะต้องพิสูจน์ถึงกลไก 
กระบวนการ ความปลอดภัยและอืน่ ๆ  ทัง้ในระดบัหลอดทดลอง สตัว์ทดลอง การศกึษาวจัิยในคน ให้สอดคล้อง
ตามหลักการของ อย. ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 การศึกษาวิจัยในคน เรียกว่า Clinical Study มี 3 Phase โดย Phase 1 จะศึกษาในคนที่เป็นอาสา
สมัครในคนปกติ เพื่อทดลองปริมาณสารว่าควรใช้เท่าไหร่ มีความปลอดภัยหรือไม่ Phase 2 จะศึกษาในคน
ที่ติดเชื้อ ทั้งคนที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการปานกลาง ซึ่งยาที่ใช้เป็นสารสกัดที่ต้องพัฒนาเป็นตัวยา
ภายใต้โรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เมื่อได้ข้อก�าหนดที่ชัดเจน พบว่ามีฤทธิ์ที่ดี สามารถใช้รักษาได้ ก็จะเข้าไป
สู่ Phase 3 วิจัยในคนที่จ�านวนมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลทางด้านสถิติเห็นภาพชัดเจนสู่การน�าไปใช้ต่อไป 
 กลบัมาสูก่ระบวนการในการค้นพบตัวยา ในเบือ้งต้นจะต้องมกีารเตรยีมเนือ้เย่ือทัง้เซลล์ไต เซลล์ปอด
หลายส่วนเพื่อยืนยันกระบวนการติดเชื้อ จากน้ันน�าเช้ือไวรัสท่ีมาจากผู้ป่วยโดยตรงหยอดใส่เพื่อเลียนแบบ
เหมือนการติดเชื้อจริง จากนั้นน�าตัวยาที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว 122 ตัว ลงไป (คัดเลือกจากสมุนไพร 6,000 ตัว 
เป็นสมุนไพรท่ีทุกคนเข้าถึงได้) ทิ้งไว้ 2 วัน จากนั้นดูผลว่ามีจ�านวนเซลล์ท่ีติดเช้ือลดลงไหม ผลปรากฏว่า  
2 วันผ่านไปไม่มีเซลล์ไหนติดเชื้อเลย
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   จากนั้นต้องยืนยันกระบวนการ Treatment ดังกล่าว จากสมุนไพร 122 ตัว จะมีอยู่ 4 ตัวที่มี
ประสิทธิภาพ ในการยับยั้งได้ 100 % ดังนี้ ฟ้าทะลายโจรที่เป็นสารสกัดยับยั้งได้ 70% โดยตัวสารแอนโด
กราโฟไลด์สามารถยับยั้งได้ 100% ขิง อยู่ระหว่างหากระบวนการเพื่อยืนยัน เพราะสารส�าคัญที่อยู่ในขิงไม่
ได้ยับยั้งเชื้อ แต่ตัวสารสกัดเองมีผล 100% อาจมีสารอย่างอื่นที่ยังมองไม่เห็น ไม่รู้ว่าคืออะไร ต้องค้นหาต่อ
ไป กระชาย ขณะนีท้ราบได้ว่าสามารถยับยัง้เชือ้ได้ แต่ต้องหาขนาดทีเ่หมาะสมซึง่ต้องทดลองในสตัว์ทดลอง 
พบว่า IC

50 
อยู่ที่ 0.81 คือ ปริมาณสารที่ยับยั้งการติดเชื้อได้ 50% จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยดีมาก ต้องมีการ

เผยแพร่ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 
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เอกสารวิชาการหลัก (Position Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

เรื่อง โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

ผู้เขียน ธนัช นาคะพันธ์*, มณฑกา ธีรชัยสกุล‡, พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล‡, ณัฐวุฒิ ปราบภัย‡ 
*ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‡กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1.  ความเป็นมาของประเด็นประชุมวิชาการ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2562 
และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท�าให้มีผู้ติดเช้ือทั่วโลกมากกว่า 175 ล้านคน ประชาชนจ�านวนไม่น้อยให้ความ
สนใจในการดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพรที่ช่วย 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบ�ารุงสุขภาพมากขึ้น 

 ในวิกฤติดังกล่าวนับเป็นโอกาสทางธุรกิจด้านสมุนไพรของประเทศไทย ในฐานะประเทศท่ีมีองค ์
ความรู้ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน เสริมการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนาน 
“สมุนไพรไทย” มีศักยภาพทั้งในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และใน
ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับกันอย่าง 
กว้างขวาง โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทา
อาการเบื้องต้นของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงได้ และยังมีสมุนไพรอีก
หลายชนิดที่ผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นท่ีน่าสนใจ เป็นโอกาสและความท้าทายของ
บคุลากรสาธารณสขุ และผูป้ระกอบการไทยในอตุสาหกรรมสมนุไพร ในการผลติสนิค้าท่ีตอบสนองและสือ่สาร
ได้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึงให้ความส�าคัญต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เน้นการบอกเล่าเรื่องราวและคุณประโยชน์ของ
สมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความต้องการบริโภคสมุนไพรไทยเพิ่มข้ึน ท�าให้ตลาด
สมนุไพรของประเทศไทยไม่ใช่แค่การซือ้ขายแบบวตัถดุบิแบบสดหรอืแห้งอกีต่อไป การเพิม่คณุค่าและมลูค่า
ด้วยนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเพิ่มโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างมาก

 ดังนั้นการน�าผู้ประกอบการ นักวิชาการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาถ่ายทอดประสบการณ์  
แลกเปล่ียนมมุมองการพลกิวกิฤตให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกจิด้วยสมนุไพรไทย จะช่วยให้บุคลากรสาธารณสขุ 
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เรื่อง โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการไทย และนกัธรุกจิรุน่ใหม่ทีก่�าลงัเริม่ต้นธรุกจิ ได้แนวคดิ จุดประกาย และเปิดมมุมองการด�าเนนิ
ธรุกจิท่ีหลากหลาย ตลอดจนองค์กรรัฐทีเ่ก่ียวข้องสามารถด�าเนินการสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมสมนุไพร
และผู้ประกอบการได้อย่างตรงจดุ สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้จากการสมัมนาไปประยกุต์และใช้
ประโยชน์ต่อไปได้

2.  สถานการณ์ตลาดสมุนไพรไทย และความสามารถในการแข่งขัน

 จากข้อมูลของ Euromonitor (Sep 2021) พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ปี 2563 ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทีก่ารปิดประเทศได้ส่งผลให้ขนาดของตลาดลดลงเหลอืเพยีง 45,997.9 ล้านบาท 
จากที่เคยขยายตัวได้ถึง 52,171 ล้านบาทในปี 2562 โดยคาดการณ์ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะกลับ
มาขยายตัวอีกครั้งต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ด้วยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 4% และมูลค่า
ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะเข้าสู่ขนาดของตลาดที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประมาณ 54,500 ล้านบาทในปี 2568 อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสังเกตคือ อัตรา
การขยายตัวในแต่ละปีนั้น ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลดลงจากร้อยละ 12.7 ในปี 2558 มาเท่ากับร้อยละ 9.4 
ในปี 2562 รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1  ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย 

ทีม่า: Euromonitor International, Herbal/ Traditional Products in Thailand: Analysis, Country Report, September 2021.

 หากพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นโครงสร้างของตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของตลาดสูงสุด คือ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดพร้อมดื่ม (Herbal/ Traditional Tonics) รองลงมา คือ กลุ่มของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อรักษาอาการไอ หวัด และแพ้อากาศ (Herbal/ Traditional Cough, Cold and Allergy (Hay 
Fever) Remedies) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Herbal/ Traditional Dietary Supplements) โดย
จากการคาดการณ์โดย Euromonitor (Nov 2020) ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงในอนาคต โดย
มีที่มาจากทั้งความพยายาม และความเชื่อที่เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรบางประเภทในการรับมือกับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมทั้งแนวโน้มในการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในระดับบุคคลของ
ประชาชน รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 2

 ก. Market Size            (หน่วย: ล้านบาท)           ข. อัตราการขยายตัวของตลาด (%Y-O-Y)
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แผนภาพท่ี 2  โครงสร้างและสถานการณ์การเจรญิเตบิโตของตลาดผลติภณัฑ์สมนุไพรของประเทศไทย ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

ทีม่า: Euromonitor International, Herbal/ Traditional Products in Thailand: Analysis, Country Report, November 2020

 หากพิจารณาศักยภาพในการแข่งขันของสมุนไพรไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมากท่ีสุดในภูมิภาค ขณะท่ี
หากขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปถึงบริบทของ ASEAN+61 ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์] แล้วจะพบ
ว่าประเทศไทยจะยังมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรน้อยกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่ประเทศอินเดียมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรเป็นล�าดับท่ี 5 ในการเปรียบเทียบ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของตลาดสมุนไพรพบว่า อัตราการขยายตัว
เฉล่ียของประเทศไทยในช่วงทีม่กีารประกาศใช้แผนแม่บทว่าด้วยการพฒันาสมนุไพรแห่งชาตฉิบบัที ่1 (ช่วงปี 
2560-2562) นั้น เท่ากับร้อยละ 10.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศผู้น�าเหล่านี้ในช่วงเวลา
เดยีวกนั (ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศญีปุ่น่ และประเทศเกาหลใีต้ มอีตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่
เท่ากับร้อยละ 5.06 ร้อยละ 0.85 และร้อยละ 5.43 ตามล�าดับ) รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3

 ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวกับขนาดของตลาดกับประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนแล้ว พบว่าประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดที่สูงกว่าประเทศอินโดนีเซียที่มีขนาด
ของตลาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ภูมิภาคถึงประมาณ 0.85 เท่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของ
ตลาดสมุนไพรในแต่ละประเทศโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลต่อการบริโภคดังท่ีประเทศไทยได้รับผลกระทบไป 
ดงักล่าวข้างต้นนัน้ เมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงของตลาดสมนุไพรในปี 2563 ทีป่รากฎในตารางที ่1-1 พบว่า 
แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวที่ตลาดสมุนไพรของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตติดลบนั้น การบริโภค
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน+6 โดยเฉพาะ 5 อันดับบน (ไม่รวมประเทศไทย) ได้รับผล 
กระทบไม่มาก หรอืในหลายประเทศกลบัมกีารบรโิภคเพิม่สงูข้ึนอกีด้วย สถานการณ์ดงักล่าวสะท้อนถงึภาวะ
เศรษฐกิจที่พัฒนาของประเทศดังกล่าวที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีความมั่นคง 
รวมทั้งระดับการพึ่งพาต่างประเทศต�่า จึงส่งผลให้การพัฒนาของอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ยังคงเข้มแข็งอยู่ได้
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แผนภาพที่ 3  มูลค่าการรบริโภคสมุนไพรของประเทศในภูมิภาค ASEAN+6
              หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ที่มา: Euromonitor Database

ตารางที่ 1  มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศกลุ่มอาเซียน +6
                                                                           หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ประเทศ 2562 2563

สาธารณรัฐประชาชนจีน 13,970.6 13,872.2

ญี่ปุ่น 4,113.1 4137.3

เกาหลีใต้ 2,747.0 2,760.0

ไทย 1,680.1 1,451.2

อินเดีย 1,160.2 1,170.5

อินโดนีเซีย 899.5 950.1

เวียดนาม 466.9 520.5

ออสเตรเลีย 513.7 502.8

มาเลเซีย 385.5 414.5

ฟิลิปปินส์ 267.9 320.6

สิงคโปร์ 243.8 250.1

นิวซีแลนด์ 60.6 60.3

 ที่มา: Euromonitor Database

และเมื่อพิจารณาข้อมูลการน�าเข้าและส่งออกของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังแสดงใน แผนภาพท่ี 4 
พบว่า ในช่วงปี 2559-2563 ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉลี่ยของประเทศไทยไม่มี
การเปล่ียนแปลงมากนักคืออยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 2,237 ล้านบาทต่อปี โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ และน�้ามันหอมระเหย ตามล�าดับ ขณะที่ ในส่วนของ
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การน�าเข้าวตัถดิุบและผลติภณัฑ์สมนุไพรของประเทศไทยนัน้ มแีนวโน้มของการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งสะท้อนความต้องการบริโภคที่เติบโตขึ้น ผ่านการน�าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุดิบ สารสกัดต่าง
ประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีอัตราการน�าเข้าสมุนไพรสูงสุด (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
คอืประมาณ 12,606 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์สะท้อนให้เหน็ถงึสถานการณ์ของตลาดสมนุไพรของประเทศ
ที่การน�าเข้าสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังเป็นหลักของตลาดของประเทศ และ
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรของประเทศเพื่อให้ 
เป็นหลักของการผลติและการส่งออกของตลาดสมนุไพรของประเทศกต็าม ในช่วงปี 2560-2563 ปรมิาณการ
ส่งออกสารสกัดสมุนไพรของประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจนถึงมีแนวโน้มท่ีจะลดลงในช่วงท่ี
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แผนภาพที่ 4  การส่งออก และน�าเข้าสมุนไพรของประเทศไทยช่วงปี 2559-2563 จ�าแนก
ตามรหัสฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง

            หน่วย: ล้านบาท

              ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

3.  นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 56 ก 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยมีเหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมและก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์
สมนุไพรเป็นการเฉพาะ ท�าให้ต้องน�าบทบญัญตัติามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยอาหารมาใช้บงัคบั 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการควบคุมและก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งไม่สอดคล้องต่อ
การส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพร ดงันัน้ สมควรมกีฎหมายควบคมุและก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์สมนุไพร
ส�าหรับมนษุย์เพือ่แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมคีณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแห่งชาติท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ และมีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรท�าหน้าท่ีให ้
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ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมและก�ากับดูแล
ผลติภณัฑ์สมนุไพรด้วยระบบการอนญุาต การขึน้ทะเบยีน การแจ้งรายละเอยีด และการจดแจ้ง ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดบัสากล รวมทัง้เพิม่มลูค่าในการส่งออกไปยงัต่างประเทศให้มากยิง่ข้ึน จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญติัน้ี  
อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นผลจากข้อเสนอตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย  
ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2560-2564 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่4 ตลุาคม พ.ศ. 2559  เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการ 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร 
แห่งชาตไิด้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแห่งชาต ิ3 ฉบบั เพือ่การส่งเสรมิ ให้สิทธแิละประโยชน์ 
แก่ผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 อีกทั้งส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท�ากฎหมายล�าดับรองว่าด้วย
การควบคุมและก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ซึ่งมีกฎหมาย
ล�าดับรองท่ีจ�าเป็น 38 ฉบับ ขณะน้ีมีการด�าเนินการ 34 ฉบับ โดยด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ฉบับ  
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผลติภณัฑ์สมนุไพรแล้ว และอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการประกาศเป็นกฎหมาย 
14 ฉบับ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนากฎหมาย 4 ฉบับ

4.  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

จากแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เมื่อเกิด 
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 โดยม ี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและมีกระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลอืกเป็นกรรมการและเลขานกุาร อกีท้ังมกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรองอธบิด ี กรมส่งเสรมิ
การเกษตร และกระทรวงสาธารณสขุโดยรองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และรองอธบิดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีอ�านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติทุกห้าปี เสนอต่อ คณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

(2)  ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณหรือเรื่องอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (1) 

(3)  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ตาม (1) รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการด�าเนินงานดังกล่าว 

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้
  (5)  ก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกดิจากผลติภณัฑ์สมนุไพร รวมท้ังเสนอให้ม ีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(6)  ก�าหนดให้มีแผนงานหรือโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ 
(7)  ก�าหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน
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(8)  ก�าหนดประเภทผู้ประกอบการ รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(9)  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการแจ้งและการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ ตามพระราชบัญญตัิ
นี้ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ สมุนไพรตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัย 

(10)  เสนอรายงานประจ�าปีต่อคณะรัฐมนตรี 
(11)  ปฏบิติัการอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการนโยบาย หรอื

ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โดยมีการประชุมปีละ 2 ครั้งเป็นต้นมา นับแต่ปี พ.ศ. 2563 ตามก�าหนดในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์

สมุนไพร พ.ศ.2562 
ประธานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติท้ังสิ้น 3 ครั้ง ค�าสั่งฉบับท้ายสุดลงนามเมื่อวันท่ี 17 
กนัยายน  2564 มีคณะอนุกรรมการทัง้สิน้ 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนกุรรมการยทุธศาสตร์สมนุไพรแห่งชาต ิ
คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร คณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร คณะอนุกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาด
สมนุไพร ทัง้นีม้ ี5 กระทรวงหลักร่วมขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรมสมนุไพรของประเทศ ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยในคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีปลัดกระทรวงเป็นประธานอนุกรรมการและมี 
หน่วยงานภายในกระทรวงเป็นเลขานุการรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 5 

แผนภาพที่ 5  กลไกลการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสมุนไพรระดับประเทศภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564



54

เรื่อง โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับแผนระดับท่ี 3 จึงมี
การปรับชื่อและขยายระยะเวลาด�าเนินการของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 -2564 เป็น “แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2565”

  5. ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2565

  ภายใต้แผนปฏบัิติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2560-2565 ได้มกีารด�าเนนิการส�าคญัเพือ่
ส่งเสริมการพัฒนาสมนุไพรไทย ผ่านการจดัต้ังคณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
ทีเ่กีย่วข้องและเริม่มกีารด�าเนนิการตัง้แต่ปีที ่1 ของแผนงาน (ปี 2560) และมกีารปรบัปรงุโครงสร้างของคณะ
กรรมการเมื่อ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการมีผลผลิตส�าคัญ ได้แก่ (1) มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย 
(2) การขับเคลื่อนและสนับสนุนพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างมีระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง ท้ังประเด็นการ
ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการกระจายการพัฒนาสู่ระดับพื้นท่ี (3) ผลักดันเร่ืองสมุนไพรเข้าเป็น
วาระระดับประเทศ (การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย  
Thailand 4.0 ครัง้ที ่1/2562) (4) รายงานสมดุปกขาว การพฒันาสมนุไพรภายใต้กรอบการพฒันาวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Herbs in BCG)  
(5) การบูรณาการประเด็นการพัฒนาสมุนไพรในระดับพ้ืนท่ีสู่การติดตามและตรวจบูรณาการระดับประเทศ  
(6) การพจิารณากฎหมายล�าดบัรองและมาตรการเพือ่การสนบัสนนุผูป้ระกอบการผลติสมนุไพร (เกษตรกร) และ 
ผู้ประกอบการผลติผลติภณัฑ์สมนุไพร อาท ิประกาศคณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแห่งชาตเิร่ือง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีารเพือ่การส่งเสรมิให้สทิธแิละประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการผลติสมนุไพรและผูป้ระกอบการผลติผลติภณัฑ์
สมุนไพร, การใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์ส�าหรับสุราสามทับที่น�าไปใช้ในอุตสาหกรรมสมุนไพร (7) การจัดท�า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนารหัสพิกัดศุลกากรของสมุนไพรรายชนิดตามก�าหนดในรายการ Herbal 
Champions, ฐานข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรจ�าแนกตามขนาดการผลิต, การจัดท�าแผนที่ความ
เหมาะสมของท่ีดนิส�าหรบัปลกูพชืสมนุไพรเป้าหมาย (Herbal Champion) เป็นต้น และ (8) การยกร่าง แผน
ปฏิบัติการสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 

ทัง้น้ีรายละเอยีดผลการด�าเนินงานตามตวัชีว้ดัจะสามารถตดิตามได้จากรายงานผลการด�าเนนิงานแผน
ปฏบิติัการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบบัที ่1 พ.ศ.2560-2565 (แผนแม่บทแห่งชาตว่ิาด้วยการพัฒนาสมนุไพรไทย 
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564) ณ สิ้นแผน ในปี 2565

6.  สภาพปัญหา ข้อจ�ากัดและโอกาสในการพัฒนา 

จากการด�าเนนิการของแผนปฏบิติัการด้านสมนุไพรแห่งชาต ิฉบับที ่1 พ.ศ.2560-2565 (แผนแม่บท
แห่งชาตว่ิาด้วยการพฒันาสมนุไพร ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2560-2564)  พบว่ามปัีญหาส�าคญัท่ีเกดิข้ึน แบ่งเป็น ต้นทาง 
กลางทาง ปลายทาง และการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ตลอดจนข้อจ�ากัดและโอกาสในการพัฒนา ดังนี้ 



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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6.1 ต้นทาง: วตัถุดบิสมุนไพรทีย่งัคงไม่ได้มาตรฐานและไม่มคุีณภาพตรงกบัความต้องการทางการตลาด

ปัญหาส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบสมุนไพรที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ การควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบตั้งแต่การปลูก ภายใต้การด�าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GAP จ�านวน 51,755 ไร่ (มากกว่าเป้าหมาย คือ 43,000 ไร่) 
ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมจ�านวน 80 ชนิดพืชสมุนไพร โดยมีเกษตรกรท่ัวไปท่ัวประเทศท่ีปลูก
สมนุไพรทัว่ไปทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกรปลกูสมนุไพรจ�านวน 298,816 ราย พืน้ทีป่ลกูรวม 902,123 ไร่ อย่างไร
ก็ตาม พื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ผ่านการรับรองและได้คุณภาพตามความต้องการตลาดคิดเป็นเพียงร้อยละ 5 
ของพ้ืนที่ปลูกสมุนไพรทั้งหมดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค 
เนื่องจาก 2 องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 2) วัตถุดิบสมุนไพร
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

(1)  ความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจาก “สมุนไพร”ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต
ผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในกลุม่ของเวชส�าอาง (Cosmeceuticals) ผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหาร (Dietary Supplement) และสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ซึ่งมีการน�าสมุนไพรมา
เป็นส่วนประกอบของผลติภณัฑ์เพือ่อาศัยสรรพคณุของสมนุไพรเหล่านัน้เป็นจุดขายในการสร้างส่วนแบ่งตลาด
เพิม่จากกลุม่ลกูค้าผูใ้ส่ใจในสขุภาพและผูส้งูวยัในสนิค้าอปุโภคบรโิภค ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึมีการแข่งขนักัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคอบุตัใิหม่ โดยเฉพาะโรคโควดิ-19 ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจท้ังในส่วนของฟ้าทะลาย
โจร กระชายขาว และสมุนไพรประเภทอื่น ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

(2)  คุณภาพของวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีการจัดท�าแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินส�าหรับ
ปลูกพืชสมุนไพรเฉพาะในส่วนของ Herbal Champion จ�านวน 4 ชนิด เท่านั้น และอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ crop requirements ของพืชสมุนไพร จ�านวน 20 ชนิด ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนยังไม่รู้วิธี
การเลอืกสายพนัธุ ์วธิกีารปลกูทีเ่หมาะสมกบัดนิฟ้าอากาศ จงึท�าให้ผลผลติยงัไม่ได้มาตรฐานทีส่ามารถน�าเข้า
สู่กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้

6.2. กลางทาง: มี 2 ประเด็นส�าคัญ กล่าวคือ 

6.2.1. อุตสาหกรรมสารสกัดซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีส�าคัญของอุตสาหกรรมยังมีการพัฒนาไม่มากท้ัง

ในเชิงประเภท ปริมาณ และมาตรฐาน ประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการน�าเข้าสารสกัดจากต่างประเทศสูง

ในการผลิต
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย ซ่ึงสะท้อนผ่านข้อมูลการส่งออก

และน�าเข้าที่มีการจ�าแนกตามรหัสฮาร์โมไนซ์ในช่วงปี 2559-2563 (อ้างอิงแผนภาพที่ 4) พบว่า ประเทศไทย
ยังเป็นประเทศที่มีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุทธิ หรือมีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่าการส่งออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการด�าเนินการ
พัฒนาภายใต้แผนการพัฒนาสมนุไพรไทย ซึง่ได้แก่ สารสกดั และผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร แม้ว่าจะมกีารส่งเสรมิ
การพฒันาทัง้อตุสาหกรรมสารสกดั และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารอย่างมากกต็าม สถานการณ์ดงักล่าวกย็งัคงไม่
เปลีย่นแปลงตลอดช่วงระยะเวลาของแผนงาน ฉบับที ่1 สถานการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็เกีย่วกบัการพึง่พา
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ตลาดต่างประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ รวมทั้งการที่สารสกัดที่ผลิตในประเทศยังไม่มี
สรรพคุณ หรือคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการที่ท�าให้การส่งออกมีปริมาณไม่มาก และการพึ่งพาการน�าเข้า
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อการขยายศักยภาพสมุนไพรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหลากหลายของ
ประเทศไทย จึงควรพิจารณาการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการเพิ่มการส่ง
ออก (ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
อ้างองิกบัวตัถดุบิและสารสกดัทีผ่ลติในประเทศเพิม่ขึน้ และลดการพึง่พงิการน�าเข้าวตัถดุบิและสารสกดัเหล่า
น้ัน ควบคูไ่ปกบัส่งเสรมิให้เกดิการขยายขนาดของตลาดผลติภณัฑ์สมนุไพรของประเทศไทย จะเป็นการเสรมิ
สร้างศักยภาพด้านสมุนไพรของประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 

6.2.2. ผู้ประกอบการผลผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ และ

ต้องการการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งในด้านของปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและมาตรการภาครัฐ 

เพื่อยกระดับการผลิต และเจริญเติบโต 
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2564) ศึกษามูลค่าการตลาดวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเมืองสมุนไพรทั้ง 14 เมือง พบว่า การแปรรูปขั้นต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของเงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต รวมไปถึงยังขาดความรู้ทางด้าน กฎ ระเบียบ การขอข้ึนทะเบียนฉลาก 
สรรพคุณของ อย. การเพาะปลูกที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้ในกระบวนการแปรรูปขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพ  
ขาดความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องในขัน้ตอนการขอใบรบัรองต่าง ๆ  และปัญหาในการเข้าถงึตลาดเป้าหมายและ
ขาดตลาดรองรับ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี จีน และเยอรมัน พบว่า มีความได้เปรียบในด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาและใช้บรรจุภัณฑ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
แนวโน้มการบรโิภคในปัจจุบนัท่ีผูบ้รโิภคให้ความสนใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์จากผูผ้ลติทีมี่กระบวนการผลติท่ีใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมมากกว่า ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่า นอกจากประเดน็ด้านองค์ความรูแ้ละความเชีย่วชาญในกระบวนการ
ผลิตผลติภณัฑ์สมนุไพรแล้ว ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ecosystem) ในอตุสาหกรรมสมนุไพร อาท ิมาตรการ
สนับสนุนด้านเงนิทุนในรปูแบบ sand boxจากภาครฐั งานวจิยัด้านสารสกดั ผลติภณัฑ์ เทคโนโลยแีละเครือ่ง
มอืในกระบวนการผลติ กระบวนการบรรจ ุเป็นต้น จะช่วยยกระดับการผลติและพฒันาอตุสาหกรรมสมนุไพร
ได้ดียิ่งขึ้น 

6.3. ปลายทาง: มี 3 ประเด็นส�าคัญกล่าวคือ 

6.3.1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีจ�านวนไม่มาก ยังต้องมีการพัฒนากระบวนการ

และกฎระเบียบที่สนับสนุนการประกอบการอีกมาก และเนื่องจากมีข้อจ�ากัดในกระบวนการมากส่งผล

ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีดีและได้มาตรฐานออกสู่ตลาดได้ยาก ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ปลอมลักลอบขายกระจายตัวและ

สือ่สารเรว็กว่าผลติภณัฑ์ดส่ีงผลให้ ผู้บรโิภคขาดความมัน่ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สมนุไพรทีม่ใีนตลาดท้ังใน

แง่ของคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการบริโภค ถ้าไม่น้อยเกินไป ก็บริโภคมากเกินไป 
กลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

และ 2) การสร้างองค์ความรู้และการยอมรับแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบ
การอ้างอิงมีทั้งต�ารับยาสมุนไพร ยาสมุนไพรเดี่ยว และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพถือเป็นกุญแจส�าคัญ



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้  
อกีท้ังยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคร่วมด้วย แต่ในอีกทางหนึง่ยงัคงมปัีญหาคอขวดในกระบวนการ
เตรยีมการและกระบวนการพจิารณาของผูป้ระกอบการด้วยเช่นกนัส่งผลให้จ�านวนการขึน้ทะเบยีนยงัไม่มาก
เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรในวงกว้างได้ 

ขณะทีก่ารสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูบ้รโิภคเป็นประเดน็เร่งด่วนทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการด�าเนนิการ
อย่างทันท่วงที เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ในขณะ
ทีก่ารบรโิภคอปุโภคสมนุไพรและผลติภณัฑ์สมนุไพรจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาทัง้ในส่วนของสรรรพคณุ ปรมิาณ 
วิธีการใช้ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของผู้บริโภคแต่ละราย

นอกจากน้ี ยังจ�าเป็นต้องค�านึงถึงประเด็นเก่ียวกับการเข้าถึงสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ประชาชนซึง่อาจแบ่งเป็น 2 สถานการณ์พืน้ฐาน ได้แก่ 1) มคีวามต้องการใช้แต่ไม่สามารถเข้าถงึได้ โดยพบว่า 
ประชาชนที่เคยใช้สมุนไพรเป็นกลุ่มหลักที่มีการบริโภคหรือเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง แต่รายการยาสมุนไพรบาง
รายการที่มิได้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ท�าให้ไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ด้านยา
สมุนไพรได้ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยังไม่สามารถการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และ 
2) แม้มรีายการยาสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตแิต่ผูบ้รโิภคหรอืผูส้ัง่จ่ายยาไม่มคีวามเชือ่มัน่ในกระบวนการ
ผลิต/ไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลทางการรักษาของยาสมุนไพร จะเห็นได้จากปัจจุบันมีสถานท่ีผลิตยาสมุนไพร 
ที่ได้รับมาตรฐาน GMP เพียง 53 แห่งเท่านั้น ท�าให้ไม่เป็นที่นิยมทั้งผู้รับและผู้ให้บริการทางการแพทย์

6.3.2. สมุนไพร Herbal Champion แม้รัฐบาลจะมีการก�าหนดสมุนไพร Herbal Champion 

มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนา แต่การท�างานภาครัฐไม่รวดเร็วเพียงพอและยังขาดรูปธรรมน�าสู่การปฏิบัติ ท�าให้

ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจ และไม่มีชุดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน ท�าให้เกิดการลงทุนที่จะขับเคลื่อนในการปฏิบัติ

ไม่มากเพียงพอ
การพฒันาสมนุไพรไทย Herbal Champion ซึง่ประกอบด้วย กระชายด�า ขมิน้ชนั ใบบวับก ไพล ทีผ่่าน

มานั้น หากพิจารณาในด้านอุปสงค์ พบว่า ยังคงเติบโตได้ดีเพราะเป็นสมุนไพรที่ตลาดต้องการทั้งในและต่าง
ประเทศ อีกทั้งมีสรรพคุณที่เป็นอัตลักษณ์ของสมุนไพรสอดคล้องกับกระแสของตลาด อาทิ ตลาดโลกคาดว่า 
มลูค่าการส่ังซือ้เคอร์คูมนิ (Curcumin) ซึง่เป็นสารสกดัจากขมิน้ชันจะพุ่งไปอยูท่ี่ระดบั 300 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ภายในปี 2566 ขณะที่ หากพิจารณาในด้านอุปทาน พบว่า พื้นที่ปลูกสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด คิดเป็น ร้อยละ 20 
ของเน้ือทีท่ัง้หมด ซึง่สามารถเพิม่พืน้ทีก่ารเพาะปลูกได้อกี โดยไม่ส่งผลให้เกดิการพึง่พิงในพชืชนดิใดชนดิหนึง่
มากจนเกินไป เนื่องจากมีการจัดท�าฐานข้อมูลและการส�ารวจพื้นที่เป็นการเฉพาะส�าหรับส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ในอนาคต นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
ได้มีการขอรับการสนับสนุนแผนงานสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทย Herbal Champion 
ทั้ง 4 ชนิด และการสร้างศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีโอกาสเป็น New Herbal Champion รวม 325 ล้านบาท 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที่สมุนไพรบางชนิดได้รับการยอมรับและเป็นท่ีสนใจในวงกว้าง อาทิ  
ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน อาทิ ช่วยบรรเทาอาการหวัด 
ช่วยลดไข้ร้อนใน การยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของไวรัส เป็นต้น
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เรื่อง โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการสนับสนุนท่ีผ่านมานั้น เป็นการด�าเนินการผ่านการส่งเสริม การส่ง
สัญญาณทิศทางการสนับสนุน และการเร่งกระบวนการและการรับรองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสมุนไพรเป้าหมาย
เหล่านี้ ยังคงขาดมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมกับสมุนไพรแต่ละประเภทอย่างแท้จริง อาทิ การวิจัยและ
พัฒนาสารออกฤทธิ์ส�าคัญในสมุนไพรที่มีและปลูกได้ง่ายในแต่ละภูมิภาคของไทย การพัฒนานวัตกรรมและ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนส�าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจุบันเพื่อท�า prototype 
หรือ commercialize เป็นต้น ซ่ึงกลยุทธ์การพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเหมาะสม (customized) 
จะน�าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6.3.3. การใช้งานวจิยันวตักรรมเพือ่ต่อยอดและยกระดบัศกัยภาพการผลติ และอตุสาหกรรมยงั 

มน้ีอย พิจารณาดัชนชีีว้ดัความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านนวตักรรม (Global Innovation Index: GII) 
  ในปี 2563 พบว่า ศักยภาพทางธุรกิจ (Business Sophistication) ที่อยู่ในอันดับที่ 32 ในปี 2563 
ดีขึ้นจากอันดับที่ 60 ในปีก่อนหน้า อีกทั้งสัดส่วนบริษัทที่ใช้นวัตกรรมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ จาก
ร้อยละ 50 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2561 นอกจากนี ้ในปี 2561 พบว่า มผีูป้ระกอบการทีใ่ช้นวตักรรม 
52,950 กิจการ และสามารถสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด 418,050 รายการ มีบริการใหม่ 54,923 รายการ 
และกระบวนการด�าเนินธุรกิจใหม่ จ�านวน 41,751 ราย โดยภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของไทย 
อยู่อันดับที่ 43 เป็นรองประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 8) มาเลเซีย (อันดับที่ 33) และเวียดนาม (อันดับที่ 42) 
โดยปัจจัยที่จ�าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเชื่อมโยงนวัตกรรม (Innovation linkages) ซึ่งอยู่ใน
อนัดบัที ่68 จาก 131 ประเทศ ในขณะทีจ่�านวนการยืน่สทิธบิตัรในประเทศต่อพนัล้าน GDP ลดลงจากอนัดบั
ที่ 69 มาเป็น 76 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง 2 แสดงให้เห็นว่า การใช้งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับ
ศักยภาพการผลิต และอุตสาหกรรมยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

นอกจากนี ้หากพจิารณาการสนบัสนนุเงนิทนุให้แก่โครงการส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมของส�านกังาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) พบว่า ในปี 2563 มโีครงการนวตักรรมในสาขาเศรษฐกจิชวีภาพ (Bio-Economy) 
และ สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Circular and Manufacturing Economy) ท่ีได้รับ
การสนับสนุนเงินทุน รวมจ�านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38 ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการ
นวตักรรม ด้านสขุภาพจากสมนุไพร การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลย ีและนวตักรรมการเกษตรท่ี 
เหมาะสมจากผลติภณัฑ์ฐานชวีภาพ อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์การระบาดของโรควดิ - 19 ส่งผลให้ผูส้นใจ
เข้าร่วมเสนอโครงการในปี 2563 มีจ�านวนลดลงอย่างมาก ท�าให้จ�านวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนลดลง
จากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 55 และแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจาก สนช. แต่ผู้ประกอบการยังต้องแบกรับ
ภาระต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมด้วยส่วนหนึ่ง

อกีทัง้ ทีผ่่านมาประเทศไทยยงัมปัีญหาด้านการวจิยัและพฒันาสมนุไพรหลายด้าน ตัง้แต่การขาดการ
ก�าหนดทศิทาง การวจิยัของประเทศ และการมผีลงานวจิยัทีไ่ม่ตอบสนองความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
และการผลติ การให้ทนุวจิยัทีย่งัขาดการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน องค์ความรูจ้ากงานวจิยัพืน้ฐานทีม่มีาก 
แต่ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือไม่เพียง
พอที่จะท�าให้บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันมั่นใจในการตัดสินใจสั่งใช้ยาแผนไทย 
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6.4. การบริหารจัดการเชิงนโยบาย: มีปัญหาส�าคัญ 2 ประเด็นหลักคือ 

6.4.1. การขาดความต่อเนื่องของงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินการทั้งในระดับส่วนกลางและ 

ระดบัพ้ืนที ่คอื  ในช่วงทีผ่่านมาเคยมกีารผ่านงบในภาพรวมของประเทศเพือ่การพฒันาสมนุไพรตลอดห่วงโซ่ 
เพียงครั้งเดียว คือ ในปี 2560 (ได้รับงบประมาณ 1,202 ล้านบาท) จากนั้นมาเป็นการของบประมาณผ่าน 
หน่วยงาน/กระทรวงที่เป็นเจ้าของเรื่องท้ังสิ้น ส่งผลให้การด�าเนินงานไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ขาดความต่อเนือ่ง และการติดตามผลลพัธ์เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ขณะท่ีการพฒันาเมอืง
สมุนไพรยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริง แม้ว่าในปลายปีงบประมาณ 
2562 ได้มีการปรับทิศทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรจากการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นการพัฒนาแบบ
มีจุดเน้นเพื่อการต่อยอดในการสร้างรายได้ ทว่าด้วยความยืดหยุ่นตามบริบทของพื้นที่ จึงยังไม่มีการก�าหนด
มาตรการเป็นการเฉพาะของแต่ละจงัหวดั การพฒันาต่อยอดเพือ่สร้างรายได้แก่ชมุชนโดยอาศยัสมนุไพรเป็น
จดุเด่น จ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาต่อยอดจากความถนดัและความเข้มเข็งของชมุชน การบูรณการการพฒันา
เมืองสมุนไพรควรถูกก�าหนดสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค และควรต้องมีเจ้าภาพเป็นภาคเอกชน
หรือชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าภาพด้วย

ยิง่ไปกว่านัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จากการขาดความต่อเนือ่งในการสนบัสนนุการด�าเนนิการในเชิงพืน้ที ่น�าไปสู่ 
การได้รับงบประมาณในการด�าเนินการที่ต�่า จนถึงไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแผนการด�าเนินการ 
เชงิพืน้ทีท่�าให้การด�าเนินการขบัเคลือ่นการพัฒนาในเชงิพืน้ทีไ่ม่ต่อเนือ่ง และไม่เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรม 
มากนัก

ภาพรวมงบประมาณทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาโครงการเมอืงสมนุไพร ปี 2560 - 2563 ประกอบด้วย งบกลาง 
งบแผนภาค งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบสนับสนุนอื่น ๆ รวม 899.11 ล้านบาท โดยให้อิสระและ
ความยืดหยุ่นในการแปลงแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเมืองสมุนไพร ดังนั้น  
จึงไม่มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีการยกระดับ
เมืองสมุนไพรทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง โดยให้เมืองสมุนไพรก�าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มการท่องเที่ยว 
เชงิสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ซึง่ก�าหนดผลลพัธ์ทีค่าดหวงัในแต่ละคลสัเตอร์ พร้อมทัง้ก�าหนด
ตวัชีวั้ดร่วม เพือ่ให้เกดิการประสานการพัฒนาเมอืงสมนุไพรร่วมกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ ท้ังนีค้วรมกีารประเมิน
รูปแบบกระบวนการพฒันาเมอืงสมุนไพรทีป่ระสบความส�าเร็จและสามารถน�าไปถอดบทเรยีนเพือ่ประยกุต์ใช้
ตามบริบทของแต่ละเมืองสมุนไพรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 นอกเหนือจากการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสมุนไพรโดยการใช้งบประมาณในการด�าเนินการแล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีการก�าหนดมาตรการที่ไม่ใช่ทางการเงิน (in kind) เพื่อสนับสนุน โดยมาตรการ
สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการในรูปแบบท่ัวไป กล่าวคือ เป็นการสนับสนุนให้แก่ทุกเมืองสมุนไพร   
ที่ขอรับการสนับสนุน และในบางมาตรการอาจไม่ครอบคลุมทั่วถึง อาทิ มาตรการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ
ที่มีการด�าเนินการเฉพาะสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และไพล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังไม่มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะด�าเนินนโยบายเพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่อุปทานให้แต่ละเมืองสมุนไพรซ่ึงย่อมมีความ 
แตกต่างกนั อาท ิการเพิม่ปรมิาณผลผลติด้วยเทคโนโลยข้ีอมลูดาวเทยีมด้านการเกษตร การเพิม่มลูค่าสารสกัด
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เรื่อง โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ การเพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑ์สมนุไพรด้วยรปูลกัษณ์สมยัใหม่และพร้อมใช้งาน เป็นต้น ดงันัน้ 
จะเห็นว่า ยังไม่มีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นการเฉพาะและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับเมืองสมุนไพร

6.4.2. การรวบรวมข้อมูลและจัดท�าฐานข้อมูลท่ียังไม่เช่ือมโยง และยังไม่สามารถน�ามาใช้ในการ
สนับสนุนการวางแผนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทฯ ได้ และฐานข้อมูลบางส่วน
ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แม้ว่าจะได้มีการทดลองพัฒนา Data visualization เพื่อให้เห็นถึง
อุปสงค์ อุปทาน และแนวโน้มในการใช้พืชสมุนไพรไทย Product Champions 6 รายการในรูปแบบของยา 
ร่วมกับการพัฒนาระบบ Herb Big Data โดย GBDi ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ และการท�า Data 
Architecture ทัง้นี ้ยงัไม่มกีารจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบโจทย์มติทิางเศรษฐกจิหรอืใช้ในการ
ด�าเนินนโยบายใด ๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพรเบ้ืองต้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลนอก
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ (Land Use) จากกรมส่งเสริม
การเกษตร ข้อมูลแปลงปลูกสมุนไพรเข้าระบบรับรองแปลง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ข้อมูลปริมาณและ
มลูค่าการน�าเข้าและส่งออกจากกรมศลุกากร และฐานข้อมลู Euromonitor International จากกรมส่งเสรมิ
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึง่เป็นการด�าเนนิงานภายใต้พนัธกจิหน่วยงานต้นสงักดัและเชือ่มโยงกบัแผน
แม่บทฯ ฉบับที ่1 (2) ข้อมลูภายในกระทรวงสาธารณสขุ โดยเฉพาะทีจ่ดัท�าโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก ซึ่งฐานข้อมูลเด่น ได้แก่ HDC TTM Service ซึ่งให้บริการข้อมูลสมุนไพรจากบริการทางการ
แพทย์ อาทิ การจ่ายยา การให้หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น คลังความรู้ DTAM ซึ่งให้บริการข้อมูล
และเว็ปลิงค์ อาทิ ข้อมูลสมุนไพร ต�าราอ้างอิง กฎหมาย งานวิจัย เป็นต้น 

6.5. ข้อจ�ากัดส�าคัญของการพัฒนา
(1) การพัฒนาต้นน�้าที่ยังขาดความเชื่อมโยงกับตลาด และความเข้าใจเรื่องคุณภาพที่ไม่ตรงกัน

ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย เกษตรกรขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยใีนการผลติ ส่งผลให้กระบวนการผลติ มต้ีนทนุ
สูงและอาจท�าให้วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ตลอดจนยังขาดความรู้และเทคโนโลยีใน
การท�าการเกษตรแบบลดการพึ่งพาธรรมชาติ

(2) กระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า มีระดับการพัฒนาที่ไม่สูง ระดับการลงทุนในกระบวนการ
แปรรปูค่อนข้างต�า่ วสัดอุปุกรณ์ เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการด�าเนนิการในภาพรวมยงัไม่มาก รวมทัง้การด�าเนนิการ
พัฒนายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

(3) ความเสีย่งด้านความไม่แน่นอนของผลผลติทางการเกษตร (สมนุไพร) ในประเทศ ทัง้ในด้านของ
ปริมาณและคุณภาพ 

(4) งานวจัิยทีส่ามารถน�าไปต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ยงัมจี�านวนน้อย ขณะทีเ่กษตรกรและผูป้ระกอบ
การยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ได้มีการด�าเนินการพัฒนามา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรยังเป็นการกระจายทุนวิจัยแบบกระจัดกระจาย และขาดการด�าเนินงาน
วิจัยที่ครบวงจร การสนับสนุนความร่วมมือและการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยของกลุ่มบริษัทเอกชนท่ีหลากหลาย
ควรได้รับการส่งเสริม



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
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6.6 โอกาสและความท้าทาย: ประกอบด้วย
การเติบโตของกระแสการดูแลสขุภาพบุคคล ทัง้ทีเ่นือ่งจากโรคอบัุตใิหม่ ความต้องการใช้พืชสมุนไพร

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ความต้องการทางเลือกท่ีปลอดภัยในการดูแลสุขภาพ และการเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์เหล่านี้ได้ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

ความท้าทายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถอืของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์
สมุนไพร หรือผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายขนาดหรือแสวงหาตลาดใหม่

รัฐควรมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สมุนไพรเพื่อให้ได้สายพันธุ์ท่ีดี และสามารถการกระจายสู่
เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบตลาดและการบริหารจัดการด้านราคาให้เกิด
ความเป็นธรรม
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เรื่อง โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจ
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สรุปการเสวนา

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ Meeting room 5-6   

รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

   ผู้อภิปราย
 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี  อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร  เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ  รักษาการแทนผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จ�ากัด

   ผู้ด�าเนินการอภิปราย

 ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผู้อ�านวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

 ดร.ภญ.สุภาภรณ์  ปิติพร 
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 โอกาสในการพัฒนาสมุนไพรทางเศรษฐกิจ ในต่างจังหวัดยังมองเห็นความหลากหลายทางชีวภาพ               
ของสมุนไพร และเชื่อมั่นว่าประเทศไทย มีขุมทรัพย์ทางชีวภาพ สามารถสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและ
เศรษฐกิจได้ 
 แพทย์แผนไทย “ทักต้นไม้ เหมือนทักคน” แต่เภสัชกรส่วนกลางยังมีความองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
ค่อนข้างน้อย เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะใช้ยาแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์แห่งแรก ที่น�าเอาภูมิปัญญาไทยจากพืชสมุนไพร มาปฏิบัติงานในด้านเภสัชกรรม สกัดสารส�าคัญจาก
สมุนไพร และใช้องค์ความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย แต่ปัจจุบันสมุนไพร ต้องใช้เวลาในการขอขึ้นทะเบียน 
 สมนุไพรท่ีมโีอกาสสร้างเศรษฐกจิต่อไปได้ เช่น “เสลดพงัพอน” แก้อาการอกัเสบ ซ่ึงหลกัทางเภสชักรรม               
มคีวามปลอดภยั รวมไปถงึมคีวามเชือ่มัน่ในการใช้สมนุไพร มกีารผลกัดนัสมนุไพร “เพชรสงัฆาต” ใช้แทนยาแผน
ปัจจุบนัในการรักษาโรคริดสดีวงทวาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้เกิดเป็นนโยบายเรือ่งสาธารณสขุมลูฐาน มกีาร
ส่งเสรมิ “ฟ้าทะลายโจร” ใช้ในโรงพยาบาลเพิม่ข้ึน เพือ่สร้างการยอมรบัในกลุม่บุคลากรทางการแพทย์ มกีารวจิยั
สมนุไพร “เปลอืกมงัคุด” ผลของการวจัิย พบว่า สามารถรกัษาแผลให้หายได้เรว็ข้ึน ท่ีกล่าวมาเป็นสิง่เริม่ต้นจาก                  
ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร โดยเชือ่มโยงกับเศรษฐกิจ 

Plenary 3
โอกาสและความท้าทายการพัฒนาสมุนไพรไทย เชิงเศรษฐกิจ
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 เมือ่ปี พ.ศ. 2540 เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ช่วงเวลานัน้ ผูว่้าราชการจงัหวดั และหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง
ให้ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร เข้ามามบีทบาทช่วยเหลอืชาวบ้าน ให้ความรูก้บัชาวบ้าน โดยทาง 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร มโีครงการสาธติท�าผลติภณัฑ์จากสมนุไพร อาหารเสรมิ เครือ่งดืม่ เคร่ืองส�าอาง 
และต่อมามกีารขายผลติภณัฑ์ทีเ่กิดจากสมนุไพรต่าง ๆ จงึได้มกีารจดัตัง้เป็นมลูนธิิเจ้าพระยาอภยัภเูบศรข้ึน 
 ปี พ.ศ. 2562 มพีระราชบัญญตัผิลติภณัฑ์สมุนไพรเกิดข้ึน เป็นการเอือ้ประโยชน์ได้ทุกระดบั ไม่ว่าระดบั
ชมุชน แพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนจีน ได้มีโอกาสการใช้สมนุไพรเพิม่มากข้ึน และหวงัว่าในพระราชบัญญติั
ฉบบัน้ี จะช่วยให้เกดิการพัฒนาด้านสมนุไพร รวมทัง้สามารถใช้องค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์เข้าไปสนบัสนนุ  
เกดิการขบัเคลือ่นได้อย่างรวดเร็ว และทีส่�าคัญถ้าทุกคนสามารถใช้ความรูจ้ากรากเหง้าในภมูปัิญญาดัง้เดมิผนวก
กบัการศกึษาทางวทิยาศาสตร์ เชือ่ว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอ�านาจของโลกใบนี ้เช่น ฟ้าทะลายโจร และกัญชา 
ทีแ่สงแดดของประเทศไทยมรีะดบัความเข้มข้นเพยีงพอให้พชืดงักล่าวผลติสารส�าคญัทีส่งูขึน้ได้ ดงันัน้ ถ้าทกุภาค
ส่วนผนกึก�าลงั โอกาสท่ีจะสร้างเศรษฐกิจจากสมุนไพรนัน้สามารถพัฒนาได้อกีไกล

 
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จ�ากัด
 สมุนไพรไทยเป็นมรดกและภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ดังค�าพูดที่ว่า 
“เทคโนโลยเีคลือ่นโลกได้ แต่เทคโนโลยไีม่สามารถทีจ่ะเคลือ่นแผ่นดนิทีส่ามารถปลกูวตัถุดบิทีเ่ป็นสมนุไพรได้ 
เทคโนโลยีไม่สามารถที่จะยกแผ่นดินเราไปได้” 
 ยาสมนุไพรมทีีม่าจาก 3 แหล่ง ดังนี ้1. วัตถดิุบสมนุไพรโดยตรง 2. สมนุไพรทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์                  
ในต่างประเทศได้น�าเอาความรู้ทางด้านนี้มาสังเคราะห์ และสกัดเป็นตัวยาชนิดต่าง ๆ แล้วน�ามาใช้ในระบบ
สุขภาพ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท แต่ประเทศไทยใช้สมุนไพร ไม่ถึง 10% ส่วนนี้ถือเป็นโอกาส
และความท้าทาย 3. สมุนไพรที่ได้จากชีววัตถ ุ
 สมุนไพร เป็นวัตถุดิบที่ดีแต่ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทย และบุคลากรทาง                  
ด้านสาธารณสขุ ทัง้แพทย์แผนไทย เภสชักร และแพทย์แผนปัจจบุนั ยงัขาดความเข้าใจในภมูปัิญญาไทย หรือ
การที่จะน�าองค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมมาผนวกกับองค์ความรู้ในด้านแพทย์แผนโบราณซ่ึงมีความส�าคัญ
อย่างมาก 
 ในอนาคตจะท�าอย่างไรต่อไปเนื่องด้วยระบบสุขภาพในประเทศไทย 90% ผู้ป่วยจะไปโรงพยาบาล 
ไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน จะท�าอย่างไรให้แพทย์ปัจจุบันหันมาใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศ ให้มีมูลค่ากว่า  
2 แสนล้านบาทได้ และนี่เป็นโอกาสและความท้าทายอีกประการหนึ่ง ซ่ึงเป็นการท้าทายของบุคลากรทาง
ด้านสาธารณสุข ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ได้เข้ามามีบทบาท และมีเป็นแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ที่ผลักดันโดยกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   โดยแผนแม่บทฯ ฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านยาสมุนไพร 
หากเพิ่มในเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ และโอกาสในเรื่องการตลาด ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จะช่วยให้ขับเคลื่อนได้ครบวงจรขึ้น
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 ความเป็นจริงโรงพยาบาลมักใช้ยาไปกับการรักษาโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง  
โรคทางเดินอาหาร ฯลฯ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง มีมูลค่าในการใช้ยามหาศาล จะท�าอย่างไรที่จะพัฒนาสมุนไพร
ไทยให้ตรงกับความต้องการทางตลาด และท�าให้แพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหัน
มาใช้สมุนไพร ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ว่า “ประชาชน เข้าถึงยาถ้วนหน้า” หมายถึง ใช้ยาอย่างมี
เหตุมีผล ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้  และจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา 
ยังพบจุดอ่อนของระบบยาสมุนไพร ถ้าไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเป็นศาสตร์อย่างแท้จริงจะไม่สามารถ
ช่วยในเชิงเศรษฐกิจได้ 
 ปัจจุบันสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจที่ท�ารายได้ มาจากโรงพยาบาลของรัฐ 60% โรงพยาบาลของเอกชน 
20% และร้านขายยา 20% โดยโรงงานผลิตยาในเมืองไทย 90% ส่งออกไปยังต่างประเทศ   แต่ยังคงเป็นการ
ส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ใกล้ เช่น ประเทศกัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม (Cambodia-La-
os-Myanmar-Vietnam: CLMV) โดยมีความหวังว่าสมุนไพรของประเทศจะสามารถส่งไปยังต่างประเทศใน
ยุโรป จีนได้
 โดยสรุปแล้วโอกาสและความท้าทายในมุมมองด้านอุตสาหกรรมยา ต้องพัฒนาสมุนไพรให้รองรับ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องมาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ ผู้ที่ปลูกสมุนไพรต้องมีหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ความปลอดภัยที่ดี (Good Security Practice) โรงงานผลิตยาต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต 
(Good Manufacturing Practice: GMP) เมื่อผลิตยาออกมาแล้วต้องมีระบบปฏิบัติท่ีดีในห้องปฏิบัติการ 
(Good Laboratory Practice: GLP) และต้องวิเคราะห์คุณภาพ (Certificate of Analysis: COA) แต่ปัญหา
ปัจจุบัน คือ แพทย์แผนปัจจุบันไม่น�ายาสมุนไพรมาใช้ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยก็ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยา
สมุนไพร จากข้อมูลการท�าการตลาดยาสมุนไพร พบเห็นการใช้ยาในระยะสั้น ๆ เท่านั้น การใช้ยาสมุนไพร
ในระยายาวจะต้องมีการน�าไปใช้ในโรงพยาบาล ร้านขายยา จึงจะส่งผลให้เกิดการตลาดต่อไปได้ การด�าเนิน
การที่ผ่านมายังขาดขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าวจึงท�าให้ไม่เกิดความเชื่อถือขึ้น  การสั่งจ่ายยาสมุนไพร
จากแพทย์แผนปัจจุบันจึงน้อย ดังนั้นการผลิตที่มีมาตรฐานที่ดี มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว ก่อนจะออกไปสู่ตลาด
ของโลก ต้องมีการวิจัยทางการแพทย์ หรือ Clinical Trials ซึ่งการวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์นั้นจะต้องมี
มาตรฐานและมีระดับมาตรฐานในการตีพิมพ์ จึงจะได้ในมุมมองเชิงเศรษฐกิจหลังจากนั้นจึงท�าในเชิงสุขภาพ 
ซึ่งในเชิงเศรษฐกิจนั้น ต้องสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. Innovation growth หรือด้าน
นวัตกรรม 2. Inclusive growth การกระจายรายได้ 3. ด้านการไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 
 สมุนไพรไทยที่ตอบโจทย์สามารถขับเคลื่อนแผนของประเทศไทยได้ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้
 ด้านที ่1 ด้านผลติภณัฑ์ ประชาชนมผีลิตภณัฑ์ทีดี่ใช้และใช้ได้อย่างถกูต้อง เกดิความมัน่คงทางด้าน
สุขภาพต่อผู้บริโภคและเกิดความคุ้มค่า
 ด้านที่ 2 ด้าน Supply Chain เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการปลูกสมุนไพรที่มีมูลค่า เช่น ปลูก
กระชายด�า ปลูกไพล เป็นต้น ซึ่งควรขับเคลื่อนตรงนี้ให้มากขึ้นในอนาคต
 ด้านที่ 3 ด้านการน�ารายได้เข้าในประเทศ โดยมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
 ด้านที่ 4 ด้านประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์ในการลงทุนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
ได้มส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของ และมกีารตอบแทนผูถื้อหุ้นสมนุไพรทัง้หมดสมนุไพร เป็นความมัน่คงทางด้าน
สุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
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ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 
อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 โอกาสและความท้าทายการพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจในต่างประเทศไม่ได้มองเพียงแค่ตัว
สมุนไพรเท่านั้น แต่มองในเรื่องความมั่นคงทางด้านสุขภาพด้วย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเครื่องส�าอางที่เป็น
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ผลิตภัณฑ์ความสะอาด การรักษาโรคด้วยสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันสมุนไพรในประเทศไทยที่
ขึ้นบัญชีมีมากว่า 3,000 ชนิด แต่สามารถน�าสมุนไพรมาใช้จริงได้เพียง 10 กว่าชนิด สมุนไพรทุกชนิดล้วน 
มีประโยชน์และสรรพคุณต่าง ๆ แต่ขาดผู้บุกเบิก 
 ประเด็นโอกาสของประเทศไทย คือ ทุกวันนี้โลกหมุนไปทางชีวภาพ หมุนไปในทางที่ไม่ให้เกิดภาวะ
โลกร้อน โลกต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์ และท่ีส�าคัญคนท่ัวโลกหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพท่ีเป็น
ธรรมชาตมิากขึน้  และทกุคนก�าลงัเกลยีดสิง่ท่ีเป็นสารเคม ีซึง่ไม่รูว่้าสารเคมดีงักล่าวเป็นเคมท่ีีมนุษย์สงัเคราะห์
หรือเคมีธรรมชาติ   เมื่อยอมรับสภาพทางสังคมกันแล้ว ก็ต้องให้โอกาสกับพระเอกนั่นก็คือ “สมุนไพร” 
 “สมุนไพร” แต่ละชนิดสามารถน�าไปใช้ตั้งแต่ต้นน�้าไปถึงปลายน�้าได้ ซ่ึงในส่วนท่ีเป็นปลายน�้าด้าน
อุตสาหกรรมนั้นปัจจุบันยังไม่มีค่อยมี ถือเป็นโอกาสและความท้าทาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถท�าเรื่อง
เหล่านี้ได้ หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาช่วย เอกชนต้องขวนขวาย มหาวิทยาลัยต้องท�าในส่วนของงานวิจัย 
และสิ่งที่เป็นกุญแจใหญ่ส�าคัญที่สุด คือ เงิน ค�าถามที่ตามมาคือจะเอาเงินเหล่านั้นมาจากที่ใด ค�าตอบก็คือ
ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง              
 ปัจจบุนั ม ีพรบ.ผลติภณัฑ์สมนุไพร ทีส่นบัสนุนทางด้านอตุสาหกรรมแปรรปูจากสมนุไพรไปสูส่นิค้า 
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ Good Manufacturing Practice: GMP หรอืแม้กระทัง่ Good Agricultural Practice: 
GAP ที่จะต้องสร้างความเป็นมาตรฐาน ทุกอย่างต้องมีองค์ความรู้ถึงสามารถผลิตตัวสมุนไพรที่เป็นธรรมชาติ
เพื่อขายต่อได้ ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลพลอยได้จาก พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากการร่วมผลักดันจนส�าเร็จ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน นี่คือโอกาสและความท้าทายของสมุนไพร
 กล่าวโดยสรุป “สมุนไพร” คือ มวยยกที่ 1 ของตลาดสมุนไพรไทย และมวยยกที่ 2 ไม่จ�าเป็นจะต้อง
เป็นสมุนไพรไทย ถ้าพืชชนิดนั้นปลูกในประเทศไทยเองได้ ยกตัวอย่างเช่น อาโวคาโด้พันธุ์พิเศษท่ีสกัดเป็น
น�้ามันเพื่อผลิตเป็นเครื่องส�าอางได้ น�้ายางต้นกฤษณาที่สกัดเป็นน�้ามันกฤษณา ที่จุดเด่นมีความหอม มีมูลค่า
ไม่ต�า่กว่า 1 แสนบาท ปัจจบุนัก�าลงัจะผลกัดนัให้ต้นกฤษณา เป็นพชืทางเศรษฐกจิ ซึง่ก�าลงัจะได้รบัการอนมุตัิ
ในเวลาอันใกล้นี้ ทุกอย่างคือโอกาสที่จะต้องพัฒนาและร่วมมือกันท�ากันต่อไป 

ภก.วราวุธ  เสริมสินสิริ 
รักษาการแทนผู้อ�านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เกิดมาบนความคาดหวัง ที่จะพลิกกระบวนการขึ้น
ทะเบยีนต่าง ๆ  ให้เกิดใน พรบ.ฉบบันี ้ซึง่กถ็กูรวบรวมข้อมลูมาเป็นอย่างด ีแต่ทัง้นีย้งัจะต้องมกีารออกกฎหมายลกู 
อีกมาก 
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 การพฒันาเกีย่วกบัสมนุไพรเป็นเรือ่งของ International Standard ซึง่เป็นส่ิงท่ีส�าคญัมาก มข้ีอเสนอ 
และข้อคิดเห็นต่าง ๆ มายังส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเด็นดังกล่าว มีการเสนอ 
ให้ผ่อนผนัเกณฑ์ลงบ้าง เพ่ือจะได้ด�าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ  ได้ง่ายข้ึน ขอช้ีแจงว่า อย. มีความร่วมมอืกับนานาชาต ิ
ในการท�าเรือ่งหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซยีน ดงันัน้หลกัเกณฑ์ของอาเซยีนถอืเป็นเกณฑ์
ที่ส�าคัญ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนากฎหมายรับรอง ซึ่งเคยมีประสบการณ์การน�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้น
ทะเบียนในประเทศโดยมีการผ่อนผันเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วน�าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปขึ้นในต่างประเทศ ผลปรากฏ
ว่าไม่สามารถขึน้ทะเบยีนได้ ทัง้ ๆ  ทีห่ลกัฐานทัง้หมดมคีวามถูกต้อง ดงันัน้ไม่อยากให้เกดิเหตกุารณ์ดังกล่าวอกี
อีกประการหน่ึง การผลักดันหรือขึ้นทะเบียนต�ารับยาสมุนไพรออกสู่ตลาด จะมีกระบวนการกลั่นกรอง  
การตรวจ การประเมินต่าง ๆ  จากคณะอนุกรรมการ คณะท�างาน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออก 
สูต่ลาดได้จะต้องเข้มงวด ต้องได้มาตรฐานเป็นส�าคญั ซึง่จะท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ของประชาชน การร่างกฎหมาย 
จึงอ้างอิงเรื่อง International Standard เป็นส�าคัญ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
มีข้อดี มีความเสี่ยง มีเอกสารที่ต้องใช้ในการอนุญาต การประเมินแตกต่างกัน ดังนี้ 1) กลุ่มการพัฒนาจาก
ยาสมนุไพรท่ีเป็นองค์ความรูด้ั้งเดมิ ถูกตัง้ต�ารบัขึน้มาโดยมศีาสตร์และองค์ความรู ้ทัง้แพทย์แผนไทย แพทย์
แผนจีน เป็นต้น 2) กลุ่มการพัฒนายาสมุนไพรที่จะต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร ์3) กลุ่มเวชส�าอางที่
ท�าจากสมุนไพร ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จัดกลุ่มนี้ขึ้นมา การด�าเนินการดัง
กล่าวจะท�าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนต�ารับยาได้มากขึ้น    
 ความท้าทายทีเ่ราจะต้องเดินไปด้วยกนั ความท้าทายแรก คอื จะท�าอย่างไรให้การศกึษาและการวจิยั
ต่าง ๆ  ที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งกระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถมาเชื่อมโยงกันได้ เพราะตัวผลิตภัณฑ์
สมนุไพรแต่ละตัว   มงีานวจัิยอยูห่ลายสถาบนั และบางประเดน็ถูกหยบิยกมาวจิยัน้อย ดังนัน้เมือ่บางอย่างขาด
องค์ความรู้มาเติมเต็ม ก็จะท�าให้ข้อมูลในการขออนุญาตขึ้นต�ารับยาเป็นไปได้ยากมาก ความท้าทายประการ
ที่สอง คือ ความเชื่อมั่นของคนในประเทศไทย จะท�าอย่างไรให้คนในประเทศไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
สมุนไพรให้มากขึ้น ทั้งร้านขายยาและตลาดการส่งออก

ดร.ภญ.สุภาภรณ์  ปิติพร 
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 เรือ่ง POST COVID-19 มกีรณีศึกษาทีป่ระเทศฝรัง่เศส น�าใบสนฝรัง่เศษและบวับก รกัษาผูป่้วยทีเ่ป็น
โรคปอด หลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาการที่เกี่ยวกับปอดก็ดีขึ้น เพราะสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด สามารถลด 
Fibroblast ที่อยู่ในปอดได้ สมุนไพรขมิ้นชันก็เช่นเดียวกัน สามารถฟื้นฟูปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สามารถ
ฟ้ืนฟูปอดในผู้ป่วยสงูอายไุด้ ดังนัน้ ต้องค้นหาสมนุไพรทีม่ศัีกยภาพ เริม่ตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
มาต่อยอดและน�าสมนุไพรดังกล่าว ไปช่วยในการฟ้ืนฟรู่างกายท้ังภายในและภายนอก ดังนัน้ POST COVID-19 
สามารถที่จะหาสมุนไพรเพื่อต่อต้านการอักเสบ ต่อต้านอนุมูลอิสระ เพิ่ม Blood flow ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของ
ปอด และอวัยวะในส่วนอื่น ๆ ที่เกิดผลกระทบจากการอักเสบต่าง ๆ ได้
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       ภก.สุวิทย์  งามภูพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จ�ากัด
 มุมมองเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับ POST COVID-19  มีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง โอกาสและความ
ท้าทายของสมุนไพรจะประสบผลส�าเร็จได้นั้น ต้องมีการขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ประเด็นท่ี
สอง ภาครัฐต้องมีกลไก เข้ามาสนับสนุน โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐ ต้องน�าสมุนไพรเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกีดกันทางการค้า และที่ส�าคัญให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่ง 60% เป็นตลาดของ
ภาครัฐ จึงอยากจะขอให้ทางภาครัฐน�างบประมาณมาร่วมสนับสนุนในเรื่องสมุนไพรให้มากขึ้น

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 
อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สมนุไพรสามารถใช้รกัษาผูป่้วยทีเ่ป็น COVID-19 ได้ แต่กย็งัมจีดุด้อยอยู ่ดงันัน้ จะต้องพฒันาสมนุไพร
ให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ที่ส�าคัญจะต้องใช้โอกาสเหล่านี้ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในสมุนไพร ไม่จ�าเป็นจะต้อง
มาในรูปแบบยาเพียงอย่างเดียว อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสารสกัด
ที่ได้จากน�้ามันหอม หรือสารสกัดอื่น ๆ จากสมุนไพรที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ รวมทั้งการน�าเอามาใช้
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ทั้งหมดคือโอกาสไม่ว่าจะก่อนหรือหลัง COVID-19    
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เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

เรื่อง การปลูกกัญชาทางการแพทย์

ผู้เขียน ดร.จรัญ ดิฐไชยวงศ์  

นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ 

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

1.1  ภาพรวมความส�าคัญ  
 ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริม

การผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือวิจัยได้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ต�ารับ ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ 
ยาอัคคินีวคณะ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ ยาแก้ลมข้ึนเบ้ืองสูง ยาไฟอาวุธ ยาแก้นอน
ไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาแก้สันฑฆาตกล่อนแห้ง ยาอัมฤตโอสถ ยาอไภยสาลี ยาแก้ลมแก้เส้น ยาแก้
โรคจิต ยาไพสาลี ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาท�าลายพระสุเมรุ และยาทัพยาธิคุณ เพื่อใช้
รักษาผู้ป่วยในสังกัดโรงพยาบาลรัฐ และต้องการใช้วัตถุดิบกัญชาอย่างต่อเนื่องส�าหรับใช้ในการผลิตต�ารับยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กัญชามีสารออกฤทธิ์ พบมากที่สุด คือ แคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ได้แก่ 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ออกฤทธิ์ยับยั้ง กระตุ้นระบบประสาท 
ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน ผ่านระบบ endcannabinoid ของร่างกาย[1] มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่า 
สารสกัดกัญชา ได้ประโยชน์ในการรักษา ได้แก่ การเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ใหญ่, โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและ
โรคลมชกัทีดื่อ้ยา, ภาวะคลืน่ไส้อาเจยีนในผูป่้วยทีไ่ด้รบัเคมบี�าบดั, ภาวะกล้ามเนือ้หดเกรง็ในผูป่้วยโรคปลอก
ประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่น ๆ  ไม่ได้ผล[1-2] ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่
มนี�า้หนักตวัน้อย การเพิม่คุณภาพชวีติในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการดแูลแบบประคบัประคอง[2] ในกญัชามสีารเทอร์ปีน 
(terpene) ให้กลิ่นหอมระเหย (volatile aromatic) ส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นของพืช[3] เชื่อกันว่า เทอร์ปีน 
ท�างานร่วมกบัแคนนาบนิอยด์ เพ่ือเปล่ียนหรอืเพิม่ฤทธิข์องแคนนาบินอยด์ ผลของการท�างานร่วมกนัของสารนี ้
มีชื่อเรียกที่เป็นที่รู้จัก คือ เอ็นทูราจเอฟเฟกต์ (entourage effect)[4]            

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ และวิสาหกิจชุมชน 
จัดท�าโครงการ การผลิตกัญชาคุณภาพสูง ก�าหนดให้ใช้กัญชาสายพันธุ์ไทย คือ พันธุ์หางกระรอก หรือท่ี 
ต่างประเทศรู้จักกันในชื่อ Thai stick และให้ตรวจสอบผลผลิตกัญชา (ใบ ดอก) ไม่ให้มีสารเคมีและโลหะ
หนักตกค้าง ผลผลิตจากโครงการ ส่วนหนึ่งจัดส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท�ามาตรฐานกัญชา 
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สายพันธุ์ไทย อีกส่วนหนึ่ง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ 

น�าไปผลิตหรือใช้รักษาผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่

ตอบสนองต่อยารักษาทั่วไป

1.2  ปัญหาและอุปสรรค (เสนอพร้อมข้อมูลสนับสนุน)

 กญัชาพันธุห์างกระรอก เป็นกญัชาทีม่ถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทย สดัส่วนของ THC/CBD เป็นตวัก�าหนด 

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การปลูกกัญชามี 3 แบบ ได้แก่ การปลูกกลางแจ้ง (outdoor cultivation)  

การปลกูในโรงเรอืน (semi outdoor cultivation) และการปลกูในระบบปิด (indoor cultivation) ยงัขาดการ

วจิยัตัง้แต่ขัน้แรกของการเพาะปลกูจนถงึการเกบ็เกีย่ว เพือ่ใช้ข้อมลูเป็นแนวทางการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ี 

(Good Agricultural Practice; GAP) ท�าให้ผลผลติมคีณุภาพ ได้มาตรฐาน น�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

 กัญชา เป็นพืชสกุลเดียวและมีชนิดเดียว คือ Cannabis sativa L. อย่างไรก็ตาม C. sativa L. อาจ

จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย (subspecies) ได้แก่ C. sativa ssp. sativa , C. sativa ssp. indica และ C. 

sativa ssp. ruderalis ซึ่ง 2 ชนิดแรก มักเรียกกันว่า "Sativa" และ "Indica" เป็นชนิดหลักที่น่าสนใจ ในด้าน

นันทนาการและการแพทย์[5] มีอัตราส่วน THC และ CBD ที่ชัดเจน ซึ่ง C. sativa ssp. indica จะมีอัตราส่วน 

THC : CBD สูง[6] แต่กลับรู้จัก C. sativa ssp. sativa กัญชา C. sativa ssp. ruderalis เป็นชนิดย่อยที่รู้จัก

น้อยที่สุดและไม่ได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากให้ผลผลิตต�่า อย่างไรก็ตาม ในตลาดปัจจุบัน ความแตกต่าง

เหล่านี้แทบไม่มีความหมาย เนื่องจากมีการสร้างสายพันธุ์ใหม่จากการผสมข้ามพันธุ์[6]

 กัญชามีจีโนม (genome) 2n = 20 ซึ่งประกอบด้วย 9 ออโตโซม (autosome) และโครโมโซมเพศ 

(sex chromosome) 1 คู่ (X และ Y)[7-8] จึงเป็นพืชที่มีดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น (dioecious) คือ มีต้นเพศผู้ 

และต้นเพศเมยี พชืสงัเคราะห์แคนนาบนิอยด์ความเข้มข้นสงู ในเซลล์คดัหลัง่ภายในต่อมไตรโคม (trichome) 

ของดอกเพศเมยีทีย่งัไม่ได้รบัการผสมก่อนดอกเหีย่วเฉา[9-10] ในช่อดอกต้นกญัชาเพศเมยีผลติ THC และ CBD 

ความเข้มข้นสูงกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับต้นเพศผู้ ดังนั้นต้นเพศเมียจึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 

ต้นเพศผู้[7-8,11] ความสามารถในการระบตุ้นเพศผูแ้ละเพศเมยีในระยะเริม่แรก ช่วยให้สามารถปรบัปรงุผลผลติ

และจัดการพืชได้ดีขึ้น[11] กัญชาเป็นพืชวันสั้น (short day plant) ในรอบ 24 ชั่วโมง ต้นกัญชาต้องการความ

ยาวนานช่วงกลางคืน 9-10 ชั่วโมง ความยาวนานช่วงกลางวัน 14-15 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เพื่อกระตุ้น

การออกดอก ควรจะให้ได้รับแสงต่อเนื่องนาน 16-18 ชั่วโมง ช่วยให้การออกดอกได้ผลแน่นอนยิ่งขึ้น[12] เมื่อ

กัญชาได้รับอุณหภูมิต�่า จะเพ่ิมระยะเวลาการเจริญเติบโต ท�าให้การออกดอกล่าช้าออกไป ในทางกลับกัน 

อณุหภมูสูิงจะเร่งการเจรญิเติบโตและการพฒันาของดอกระยะการเจรญิเตบิโตยงัขึน้อยูกั่บอณุหภมูแิละความ

ร้อนสะสม (degree day) เพื่อชักน�าให้พืชออกดอก[13] 
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ภาพที่ 1 กัญชาเป็นพืชดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น. ต้นเพศเมีย (ซ้าย) และต้นเพศผู้ (ขวา)[13]

1.3  ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และอื่น ๆ)

 ด้านเศรษฐกิจ: กัญชาถูกกฎหมายแบ่งออกเป็นสองประเภทตามปริมาณ THC คือ กัญชง (hemp) 

(THC ต�า่) และกญัชา (marijuana) (THC สูง) มกีารใช้ทางการแพทย์ทีห่ลากหลาย สามารถใช้เมลด็เป็นน�า้มนั

เพือ่การบรโิภคของมนษุย์หรอืแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิชวีภาพ ใช้ก้านของล�าต้น น�ามาแปรรปูเป็นสิง่ทอ กระดาษ 

วัสดกุ่อสร้าง การแพทย์แผนโบราณ ใช้รากในการเยยีวยารกัษาด้วยสมนุไพร ท�าให้กัญชาเป็นพชือเนกประสงค์

ที่มีมูลค่าสูง การอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์และวิจัยได้ ส่งผลให้กัญชา ถูกมองว่าจะมาเป็นพืชทาง

เลอืกใหม่ของไทย ทีส่ามารถสร้างผลตอบแทนสงูให้แก่เกษตรกร แต่อย่างไรกต็าม ข้อมลูเกีย่วกบัความต้องการ

ใช้และความคุม้ค่าในการเพาะปลกูกัญชาทางการแพทย์ยงัมอีย่างจ�ากดั หากมกีารวจิยั พฒันากญัชาสายพนัธุ์

ไทย ให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูง สามารถแข่งขันในตลาดโลก จะช่วยลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ 

 ด้านสุขภาพ: ต�ารับยาแผนไทยของชาติ ต�ารับยาท่ีใช้กัญชาส่วนท่ีไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ จ�านวน 

ทั้งสิ้น 39 ต�ารับ ใช้ใบ 31 ต�ารับ ใช้ราก 7 ต�ารับ ใช้ก้าน 1 ต�ารับ ต�ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย 

มีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและตัวยาหาไม่ยาก คัดเลือกได้ 11 ต�ารับ[14] ได้แก่

ล�าดับ ต�ารับยา ที่มาของต�ารับยา

1 ยาศุขไสยาศน์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์

2 ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 128

3 ยาแก้มหาสันนิบาตทุวันโทษ ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

4 ยาแก้บานทะโรค ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

5 ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
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ล�าดับ ต�ารับยา ที่มาของต�ารับยา

6 ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศาตร์วัณ์ณณา เล่ม 5

7 ยาแก้ปวดมุตคาด เวชศาตร์วัณ์ณณา เล่ม 5

8 ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ต�ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์

9 ยาแก้ปัตคาดราทยักษ์ ต�ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์

10 ยาทาข้างนอก ต�ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์

11 ยาแก้นอนมิได้ ต�ารายาแผนโบราณ รักษาโรคทั่วไป 
ของพระครูปิยะสีลขันธ์

 นอกจากนี้ยังมีต�ารับยากัญชาที่ประยุกต์จากต�ารับยาการแพทย์แผนไทยจ�านวน ๕ ต�ารับ ได้แก่  

ยาน�้ามันไพลผสมใบกัญชา, ยาน�้ามันไพลผสมใบกัญชา สูตรร้อน, ยาน�้ามันไพลผสมใบกัญชา สูตรเย็น, ยา

หม่องผสมใบกัญชา และยาน�้ามันเขียวผสมกัญชา รวมเป็น ๑๖ ต�ารับ[14] 

 ด้านสังคม: ปัจจุบันราคายารักษาโรคในประเทศไทย ยังมีค่าใช้จ่ายสูง หากสามารถน�าสารที่พบใน

กัญชามาวิจัยและผลิตเป็นยารักษาโรคได้ อาจส่งผลดีต่อการเข้าถึงตัวยา และลดความเหลื่อมล�้าในสังคมของ

คนภายในประเทศ ในการเข้าถึงการรักษาด้วยตัวยาบางประเภท อีกท้ังสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายใน

การน�าเข้ายารักษาโรคบางชนิดจากต่างประเทศ ท�าให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงบัญชียาได้

อย่างเท่าเทียมกันในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการน�ากัญชามาสกัดเป็นยารักษาโรคอย่างแพร่หลาย 

ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า เพื่อให้การผลิตยามี

ประสิทธิภาพ 

1.4  การควบคุมและก�ากับ

 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  

พ.ศ. 2563 ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของกัญชา และกัญชง ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก 

กิ่ง ก้าน ล�าต้น เปลือก ราก รวมถึงสารสกัด CBD และกากที่เหลือจากการสกัด ซึ่งต้องมีปริมาณ THC ไม่เกิน 

0.2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งนี้ต้องได้มาจาก

สถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

1.5  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินงานอย่างไร

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขับเคลื่อนนโยบายการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ใน

การวิจัยและรักษาโรคในทางการแพทย์แผนไทย โดยสนบัสนนุการด�าเนนิงานต้ังแต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ 

มกีารสนบัสนุนด้านการปลกูและวจัิยสายพนัธุเ์พือ่น�ามาเป็นวตัถุดบิส�าหรบัการผลติต�ารบัยาแผนไทยท่ีมกีญัชา

ปรุงผสม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการใช้ต�ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมในสถานพยาบาล เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง

บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย[15]
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2.  นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติผู้ขออนุญาตปลูกกัญชา ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือสภากาชาดไทย สถาบันอุดมศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับทางการ
แพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์
การเกษตรร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ ผูป้ลกูกญัชาต้องมคีวามชัดเจนด้านพืน้ท่ีปลกู จ�านวนต้น ผลผลติ และผูร้บัซ้ือ 
การปลูกต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนการจ�าหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ โดยต้องก�าหนดผู้รับซื้อ
ที่แน่ชัด (มี contract farming) ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส�านักงานบริหาร
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนงบประมาณ ปี 2562-2564 ให้มหาวิทยาลัย และวิสาหกิจ
ชุมชน จัดท�าโครงการ ศึกษาการผลิตกัญชาพันธุ์หางกระรอก เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูง ส่งมอบผลผลิต
ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก น�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

3.  ผลการด�าเนินงานตามนโยบายและมาตรการ

3.1  การศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย (ภาคผนวกที่ 1) 
 ปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2562 ใช้เมล็ดกัญชาพันธุ์หางกระรอก ที่ได้จากการนิรโทษกรรม
และได้รับหนังสือส�าคัญอนุญาตให้ครอบครอง ปลูกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พบว่า เมล็ดที่ผ่านการคัดเลือก
มีความงอก 77 เปอร์เซ็นต์ คัดแยกต้น ได้ต้นเพศเมีย 74 เปอร์เซ็นต์ ปลูกต้นเพศเมีย 500 ต้น ปลูก 2 รอบ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะออกดอก ได้ผลผลิตสดท้ังหมด 902.25 กิโลกรัม แยกเป็นส่วนใบ 104.23 กิโลกรัม 
ดอก 254.9 กิโลกรัม ล�าต้นและราก 543.12 กิโลกรัม ส่วนดอกแห้งมีปริมาณ THC 0.023 เปอร์เซ็นต์ และ
ปรมิาณ CBD 0.032 เปอร์เซ็นต์ ผลผลติผ่านมาตรฐาน กล่าวคอื ไม่พบตะก่ัว (Pb) และสารหน ู(As) มปีรมิาณ
แคดเมียม (Cd) น้อยกว่า 0.080 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักแห้ง 1 กิโลกรัม ปรอท (Hg) 0.02 มิลลิกรัมต่อน�้าหนัก
แห้ง 1 กิโลกรัม ซึ่งต�่ากว่ามาตรฐานก�าหนดไว้ คือ Cd ต้องไม่เกิน 0.3 และ Hg ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อ
น�้าหนักแห้ง 1 กิโลกรัม 

3.2   โครงการ “การผลิตกญัชาคณุภาพเพือ่สนบัสนนุการผลติต�ารบัยาแผนไทยทีม่กีญัชาเป็นส่วนผสม” 

(ภาคผนวกที่ 2)
 ผลติวตัถดิุบกญัชาพนัธุห์างกระรอกตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ด�าเนนิการ 

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2562 ถึงธันวาคม 2563 ปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกในระบบปิด พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน พื้นที่การผลิตกัญชา
แบ่งออกเป็น 2 โรงเรือน คือ โรงเรือนอีแวป (EVAPOLATION) และโรงเรือนตาข่าย การปฏิบัติงานตั้งแต่การ 
จัดเตรียมโรงเรือนจนถึงการเก็บเกี่ยว ได้ถอดองค์ความรู้เรื่องแนวทางการปลูก ปัจจัยการปลูกที่เหมาะสม 
และแนวทางการก�าจัดโรคและแมลงที่มีประสิทธิภาพ น�าส่งผลผลิตสด 2,000 กิโลกรัม ประกอบด้วย ใบและ
ก้านใบ 1,400 กิโลกรัม และช่อดอก 600 กิโลกรัม ได้วัตถุดิบกัญชามีคุณภาพทางการแพทย์ ใช้ในต�ารับยา 
แผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 16 ต�ารับ 
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3.3  โครงการศึกษารปูแบบการปลกูกัญชาในระบบแปลงเปิด ตามแนวทางกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตร

อินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย (ภาคผนวกที่ 3)

 3.3.1  การศกึษาการจัดการดนิและธาตุอาหารทีเ่หมาะสมส�าหรบัการผลิตกญัชาอนิทรย์ีในระบบ

แปลงเปิด  

 ด�าเนินการในแปลงปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต�าบลแม่สุก 

อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเมษายน 2564 วางแผนการทดลองแบบ  

split plot ท�า 3 ซ�้า พันธุ์กัญชาเป็น main plot มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หางกระรอกภูพาน (Thai stick; TS) 

และพันธุ์เพชรลานนา (Pethlanna; PL) ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ เป็น sub 

plot มี 3 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย เป็นกรรมวิธีควบคุม (control) กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมักเพชร

ลานนา (PL Org-F) คือ ปุย๋อนิทรย์ีทีผ่ลติและอตัราแนะน�าโดยวิสาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรย์ีเพชรลานนา 

คือ อัตรา 1.50 กิโลกรัมต่อต้นต่อรอบการผลิต และกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 

Org-F) คอื ปุย๋อนิทรย์ีทีผ่ลติโดยหน่วยวจัิยปุย๋อนิทรยีชวีภาพ ศนูย์วิจยั สาธติ และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอัตราเดียวกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา 

 ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.34 ค่าการน�าไฟฟ้า 120.50  

ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) 2.17 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส (P) 

109.83 มลิลกิรมัต่อดนิกโิลกรมั (mg/kg) ปรมิาณโพแทสซยีม (K) 66.71 mg/kg และปรมิาณความจคุวามชืน้

สูงสุดของดิน 35.1 เปอร์เซน็ต์ ซึง่อยูใ่นช่วงทีเ่หมาะสมส�าหรบัการปลกูกญัชา มปีรมิาณโลหะหนกัในดนิต�า่กว่า

มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษก�าหนดไว้ ไม่พบสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชในตัวอย่างดินและตัวอย่างน�้า 

 ผลวิเคราะห์ปุ๋ยหมักทั้ง 2 ชนิด พบว่า ปุ๋ยหมัก CMU Org-F มีค่า pH 8.75 ปริมาณ OM           

12.99 เปอร์เซ็นต์ ค่าการน�าไฟฟ้า 5.60 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) มีปริมาณไนโตรเจน (N) 0.59 

เปอร์เซน็ต์ ฟอสฟอรสั (P) 1.96 เปอร์เซน็ต์ โพแทสเซยีม (K) 2.45 เปอร์เซน็ต์ แคลเซียม (Ca) 2.68 เปอร์เซน็ต์ 

และแมกนีเซียม (Mg) 0.31 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก PL Org-F มีค่า pH 7.90 ปริมาณ OM 13.19 เปอร์เซ็นต์  

ค่าการน�าไฟฟ้า 6.44 mS/cm มปีรมิาณไนโตรเจน 1.42 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 2.25 เปอร์เซน็ต์ โพแทสเซยีม 

2.18 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 1.85 เปอร์เซ็นต์ และแมกนีเซียม 0.37 เปอร์เซ็นต์  

 ผลการปลูกกัญชาอินทรีย์ ระบบแปลงเปิด พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 1,600 ต้น ให้ปุ๋ยหมักอัตรา 2,400 

กโิลกรมัต่อไร่ แบ่งให้ 2 ครัง้ ครัง้แรกรองก้นหลมุก่อนปลกูอตัรา 0.50 กโิลกรมัต่อหลมุ ครัง้ทีส่องระยะออกดอก 

(หลังย้ายกล้า 2 เดือน) อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น โรยรอบทรงพุ่ม พบว่า กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพาน ดูดใช้ 

ไนโตรเจนเฉลีย่ 19.65 กรมัต่อต้น ฟอสฟอรสัเฉลีย่ 7.00 กรมัต่อต้น และโพแทสเซยีมเฉลีย่ 23.02 กรมัต่อต้น 

คิดเป็นความต้องการธาตุไนโตรเจน 31.44 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 25.64 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และ

โพแทสเซียม 44.20 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ กัญชาพันธุ์เพชรลานนาดูดใช้ ไนโตรเจนเฉลี่ย 37.57 กรัมต่อต้น 

ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 8.86 กรัมต่อต้น และโพแทสเซียมเฉลี่ย 48.51 กรัมต่อต้น คิดเป็นความต้องการไนโตรเจน 

60.11 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 32.48 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 93.14 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 

การไม่ใส่ปุ๋ยและใส่ปุ๋ยหมักทั้ง 2 ชนิด กัญชาทั้ง 2 พันธุ์ ทุกระยะการเจริญเติบโต ให้ความสูงต้น  ไม่แตกต่าง
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กันทางสถิติ เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังปลูก 90-110 วัน มีความสูงต้น 228.38-238.38 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ยและ

ใส่ปุ๋ยหมักทั้ง 2 ชนิด ทั้ง 2 พันธุ์ ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตดอกแห้ง 0.40-0.44 กิโลกรัมต่อต้น และไม่แตกต่างกัน 

ทางสถิติ พันธุ์เพชรลานนามีแนวโน้มให้ผลผลิต (0.50 กิโลกรัมต่อต้น) สูงกว่าพันธุ์หางกระรอกภูพาน  

(0.35 กิโลกรัมต่อต้น)

3.3.2 การศึกษาการจัดการน�้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�าหรับการผลิตกัญชาอินทรีย์ใน

ระบบแปลงเปิด

 ด�าเนินการในแปลงปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต�าบลแม่สุก  

อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเมษายน 2564 เปรียบเทียบการตอบสนอง 

ของกญัชาต่อการจัดการน�า้ต่างกนั 2 แบบ คือ ให้น�า้ตามอตัราทีวิ่สาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรย์ีเพชรลานนา 

นิยมปฏิบัติ (common practice rate; PL-CPR) คือ หลังย้ายกล้าปลูก ให้น�้าช่วงระยะ 1-2 เดือน ให้น�้า  

ทกุวนั ด้วยระบบน�า้หยด 30 นาทต่ีอวัน และช่วงระยะออกดอก-เก็บเกีย่วผลผลติ (เดอืนที ่3 - ระยะเกบ็เกีย่ว

ผลผลติ) ให้น�้าทกุวนั ด้วยระบบน�า้หยด 1 ชัว่โมงต่อวนั และให้น�้าในอตัราครึง่หนึง่ของอตัราทีว่สิาหกจิชมุชน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนานิยมปฏิบัติ (½ PL-CPR) คือ หลังย้ายกล้าปลูก ให้น�้าช่วงระยะ 1-2 เดือน  

ให้น�า้วนัเว้นวนั ด้วยระบบน�า้หยด 30 นาทีต่อวนั และช่วงระยะออกดอก-เกบ็เกีย่วผลผลติ (เดอืนที ่3 - ระยะ

เก็บเกี่ยวผลผลิต) ให้น�้าวันเว้นวัน ด้วยระบบน�้าหยด 1 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า การให้น�้าแบบ PL-CPR ใช้น�้า  

607.80 ลิตรต่อต้นต่อรอบการผลิต การให้น�้าแบบ ½ PL-CPR ใช้น�้า 358.30 ลิตรต่อต้นต่อรอบการผลิต 

หรือใช้น�้าลดลงจากการให้น�้าแบบ PL-CPR 249.50 ลิตรต่อต้นต่อรอบการผลิต (ลดลง 41.05 เปอร์เซ็นต์) 

กัญชาทั้ง 2 พันธุ์ ตอบสนองต่อการจัดการน�้าต่างกัน ให้น�้าแบบ PL-CPR สภาพให้น�้าสมบูรณ์เต็มที่ กัญชา

พันธุ์หางกระรอกภูพาน เจริญเติบโตดี มีการสะสมน�้าหนักแห้งของต้นและรากสูงกว่าให้น�้าแบบ ½ PL-CPR 

ซึง่เป็นสภาพขาดน�า้ แต่การให้น�า้ทัง้ 2 แบบ ให้ผลผลติน�า้หนกัดอกแห้งไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิอย่างไรกต็าม 

กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานที่ได้รับน�้าแบบ PL-CPR มีแนวโน้มให้ผลผลิต (0.35 กิโลกรัมต่อต้น) สูงกว่าได้

รับน�้าแบบ PL-CPR (0.25 กิโลกรัมต่อต้น) ส�าหรับกัญชาพันธุ์เพชรลานนา พบว่า การให้น�้าทั้ง 2 แบบ มีการ

สะสมน�้าหนักแห้งของต้นและราก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ให้น�้าแบบ PL-CPR กัญชาพันธุ์เพชรลานนา  

ให้ผลผลิต (0.50 กิโลกรัมต่อต้น) สูงกว่าให้น�้าแบบ PL-CPR (0.34 กิโลกรัมต่อต้น) และแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ทยอยส่งมอบผลผลิตดอกกัญชาแห้งรวม  

518.10 กิโลกรัม น�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

4.  สภาพปัญหา ข้อจ�ากัด และโอกาสในการพัฒนา  

 เนื่องจากกัญชาจัดอยู่ในหมวดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ยังไม่มีการปรับปรุงพันธุ์กัญชาเหมือน

พืชอื่น ท�าให้สายพันธุ์กัญชาแต่ละต้น มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง และมีอัตราส่วนลักษณะพันธุกรรม

คูผ่สมของประชากรหรอืของพชืแต่ละต้น (heterozygosity) ไม่คงท่ี[16] ท�าให้ผลผลติและปรมิาณแคนาบินอยด์

ไม่สม�่าเสมอ นอกจาก CBD และ THC แล้ว ยังมีสารประกอบอื่น ๆ ที่มีประโยชน์อีก เพียงแต่ไม่ค่อยเป็นที่
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รู้จัก มากพอที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ จ�าเป็นต้องศึกษายีนควบคุมช่วงเวลาออกดอก น�าไปใช้คัดเลือกสายพันธุ์

กัญชา ให้ออกดอกสม�่าเสมอทั้งแปลง และการออกดอกมีความคงตัว สามารถปลูกขยายในพื้นที่หลากหลาย 

ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการน�าสายพันธุ์คัดเลือก ไปปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ช้ัน

คุณภาพ สูงสุด ซึ่งจ�าเป็นต้องปลูกแยกแปลง ให้มีระยะห่างมาตรฐาน 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการผสมข้าม

พันธุ์[17-18]  ทั้งนี้ต้นกัญชาถ่ายละอองเรณูโดยลม[18] และการปลูกให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงสุด มีปริมาณแคนนา

บินอยด์คงตัว ส�าหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน 
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6.  ภาคผนวก 

การศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

การปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว
1. ปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม ตรวจวัดความร้อนสะสมและความชื้น

ในโรงเรือน  
2. คัดเลือกเมล็ดกัญชาพันธุ์หางกระรอก ทดสอบความงอก น�าเมล็ดที่งอก เพาะในถาดหลุมใช้พีต 

(peat) เป็นวัสดุเพาะ 
3. ย้ายกล้าอาย ุ15 วนั จากถาดหลมุ ใส่กระถางพลาสตกิสดี�าขนาด 4 นิว้ ใช้ใยมะพร้าวเป็นวสัดเุพาะ 

ปลูกกระถางละ 3 ต้น × 500 กระถาง รวม 1,500 ต้น คัดเลือกต้นเพศเมีย 
4. เตรียมวัสดุปลูกใส่ถุงใหญ่ (big bag) ขนาด 100 ลิตร ประกอบด้วย ชั้นแรกใส่กาบมะพร้าว 

สับละเอียด 10 กิโลกรัม รองพื้นก้นถุง ชั้นถัดมาใส่ส่วนผสมของพีต 10 กิโลกรัมกับขุยมะพร้าว 5 กิโลกรัม 
หลังจากนั้นน�าไปล้าง-แช่น�้า 24 ชั่วโมง ชั้นบนสุดใส่ส่วนผสมของพีต ดินภูพาน และปุ๋ยหมัก
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ภาพที่ 2 กล้ากัญชาอายุ 15 วัน ปลูกในกระถางพสาสติกสีด�า ใช้ใยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะ

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของวัสดุปลูกกัญชา ในถุงใหญ่ขนาด 100 ลิตร

5. ย้ายกล้ากัญชาต้นเพศเมียอายุ 27 วัน จากกระถางสีด�า ซึ่งมีรากฝอยแตกแขนง ปลูกในถุงใหญ่

ขนาด 100 ลิตร 

ภาพที่ 4 กล้ากัญชาต้นเพศเมียอายุ 27 วัน มีรากฝอยแตกแขนง ปลูกในถุงใหญ่ขนาด 100 ลิตร
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6. ให้ปุ๋ยน�้าอินทรีย์แบบฉีดพ่นทางใบ ช่วงอายุ 3-70 วัน ให้ทุก 15 วัน ให้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมสาร

ปรบัปรงุดนิชนดิเมด็ ช่วงอาย ุ71-135 วนั ให้ทกุ 7 วัน ให้น�า้ระบบน�า้หยด ควบคมุแมลงศตัรกูญัชา โดยชวีวธิี

7. เก็บเกี่ยวผลผลิตต้นเพศเมีย ระยะเริ่มออกดอก ชั่งน�้าหนัก และสุ่มตัวอย่างผลผลิต วิเคราะห์หา

ปริมาณสารพิษตกค้าง

โครงการ “การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม”

ปลูกกัญชาใน 2 โรงเรือน คือ โรงเรือนอีแวป (EVAP) และโรงเรือนตาข่าย โครงสร้างโรงเรือนเป็น

หลังคาเหลก็ หุม้ด้วยมุง้พลาสติก พืน้ที ่2,000 ตารางเมตร ปิดล้อมด้วยร้ัวสเีขียวโครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็ 

ป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก 

ภาพที ่5  ต้นกัญชาอาย ุ108 วนั ปลกูในโรงเรอืนระบบปิด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

            วิทยาเขตสกลนคร

ภาพที่ 6  ต้นกัญชาอายุ 174 วัน ปลูกในโรงเรือนระบบปิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
             วิทยาเขตสกลนคร
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การท�าความสะอาดโรงเรือน

1. ใช้คลอรีน (chlorine) 65 เปอร์เซ็นต์ ผสมน�้า ให้ได้ความเข้มข้น 125 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 

ก�าจดัเช้ือรา 2 ครัง้ ครัง้แรกท�าความสะอาดทีพ่ืน้ดนิ แล้วปพูืน้โรงเรอืน ครัง้ทีส่อง ราดคลอรนีบนผ้าปพูืน้โรงเรอืน

2. ใช้อมิิดาโคลพรดิ (imidacloprid) อตัรา 5 กรมัต่อน�า้ 20 ลติร พ่นก�าจดัแมลง และใช้สไปโรมซีเิฟน 

(spiromesifen) อัตรา 6 มิลลิกรัมต่อน�้า 20 ลิตร ฉีดพ่นก�าจัดไร ทั่วทั้งภายในโรงเรือน 

การเตรียมกล้า

1. คัดเลือกเมล็ดกัญชาพันธุ์หางกระรอก ท่ีมีลักษณะทรงกลมและมีรูชัดเจนท่ีก้นเมล็ด แช่เมล็ดใน 

1 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (sodium hypochlorite) นาน 5 นาที แล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 1 ครั้ง

2. ใส่พตี (peat) ลงในถาดหลมุขนาด 104 หลมุ หยอดเมลด็ 1 เมลด็ต่อหลมุ ใช้พตีกลบบาง ๆ  รดน�า้

พอชื้น เขียนป้ายก�ากับ วัน เดือน ปี ที่เพาะเมล็ด

3. การให้น�้ากล้า รดน�้าเช้าและเย็นพอชื้น

4. เมล็ดเริ่มงอกหลังเพาะ 3 วัน หากเพาะเมล็ดในช่วงที่มีแสงแดดจากธรรมชาติน้อย จะต้องให้แสง

เสริมไม่ให้กล้ายืด และได้รับแสงเพียงพอ กระตุ้นการเจริญเติบโต

5. ให้ปุ๋ยความเข้มข้น 100 ppm (0.01เปอร์เซ็นต์) 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อกล้าอายุหลังเพาะ 7 วัน และ

ครั้งที่สองเมื่ออายุหลังเพาะ 10 วัน

6. พ่นสารสกัดสะเดาไทย หมายเลข 111 อัตราส่วน 25 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร ป้องกันแมลง เมื่อ

กล้าอายุหลังเพาะ 10 วัน 

วิธีการปลูก

1. ย้ายกล้าระยะมีใบจริง 2-3 คู่ งดให้น�้ากล้าก่อนปลูก 1 วัน เพื่อให้วัสดุปลูกหดตัว สามารถดึงต้น

ออกจากหลุมเพาะได้ง่าย โดยรากไม่เสียหาย

2. เตรียมกระถางขนาด 30 นิ้ว พร้อมถาดรองน�้า ใช้ระยะปลูก 1 x 1 เมตร 

3. กระถางปลูก ใส่ดินผสมปุ๋ยหมักมูลโคและแกลบดิบ อัตราส่วน 2:2:0.25 โดยปริมาตร 

4. รดน�้าในกระถางปลูก ให้ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ก่อนปลูก 1 คืน

ภาพที่ 7 โรงเรือนปลูกกัญชา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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5. ใช้ช้อนปลูก ขุดหลุมให้ใหญ่และลึกกว่าขนาดหลุมของถาดเพาะเล็กน้อย 

6. ถอนกล้าออกจากถาดเพาะอย่างระมัดระวัง ไม่ให้รากขาด 

7. วางกล้าในหลุมปลูก กลบดิน ใช้มือกดโคนต้นให้แน่น ให้ระดับดินโคนต้นเสมอกับระดับดินใน

กระถาง 

การดูแลรักษา

การป้องกนัก�าจัดศัตรกูญัชา เน้นทีก่ารป้องกนั หากพบแมลงศัตรพูชืปรมิาณน้อย เบือ้งต้นใช้มอืท�าลาย 

หรือน�าต้นทีพ่บการระบาดของโรคออกจากโรงเรอืนทนัท ีหากพบโรคหรือแมลงศตัรจู�านวนมาก ให้ฉดีพ่นสาร

เคมตีามอาการทีพ่บ และฉดีพ่นเชือ้ราไตรโคเดอร์มา ทกุ 7 วนั อตัราส่วน 250 กรมัต่อน�า้ 20 ลติร เดด็ยอดให้

กัญชามีใบจริง 4 คู่ ตัดแต่งทรงพุ่ม เมื่อล�าต้นแตกตาข้าง ปักไม้ค�้ายันและโยงเชือกกับกิ่งหลัก 4 กิ่ง ผูกตรึงไว้

กบัเชอืกด้านบน งดการพ่นสาร เมือ่ต้นกญัชาออกดอก เพือ่ไม่ให้ช่อดอกมสีารตกค้าง ให้น�า้ด้วยระบบน�า้หยด 

ปริมาณความต้องการน�้า ปลูกในโรงเรือน 2 แบบ ตามตารางที่ 1

           

   
ภาพที่ 8 ปลูกกัญชาในกระถางขนาด 30 นิ้ว ใส่ปุ๋ยหมัก มูลโคและแกลบดิบ ให้น�้าด้วยระบบน�้าหยด

ภาพที่ 9 ต้นกัญชาหลังย้ายปลูก 1 วัน       ภาพที่ 10 เด็ดยอดกัญชาหลังปลูก 7 วัน
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ตารางที่ 1 ความต้องการน�้าของกัญชาตามอายุ และความสูงต้น ปลูกในโรงเรือน 2 แบบ

อายุ ความสูงต้น ความต้องการน�้า (ลิตร/ต้น/วัน)

(วันหลังย้ายปลูก) (เซนติเมตร) โรงเรือน EVAP โรงเรือนตาข่าย

0 15 0.25 0.28
10  25 0.50 0.60
15  50 0.75 0.85
20  80 1.00 1.15
25 110 1.50 1.90
30 150 2.00 2.30
40 165 2.50 2.75
50 170 2.75 3.30
60 175 2.75 3.8

80-110 195 2.0 2.75

หมายเหต ุ: ระยะปลูก 1 x 1 เมตร ปลูกในกระถางขนาด 30 นิ้ว

จ�านวนครั้งของการให้น�้าต้นกัญชาที่เหมาะสม สามารถแบ่งออกตามช่วงอายุวันหลังย้ายปลูก ดังนี้
  ระยะที่ 1 ตั้งแต่ย้ายปลูกลงกระถางถึงต้นกัญชาอายุ 30 วัน ให้น�้าวันละ 5-8 ครั้ง
  ระยะที่ 2 ต้นกัญชาอายุ 31-60 วัน ให้น�้า วันละ 11-12 ครั้ง
  ระยะที่ 3 ต้นกัญชาอายุ 61-120 วัน ให้น�้า วันละ 8-10 ครั้ง
การให้ปุย๋ วเิคราะห์ดินก่อนปลกู เพือ่ก�าหนดปรมิาณการให้ปุย๋ทีเ่หมาะสมกบัช่วงอายกุารเจรญิเตบิโต

กัญชาตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ความต้องการธาตอุาหารหลักของกัญชาตามช่วงอายุการเจริญเติบโต

ช่วงอายุการเจริญเติบโต
ความต้องการธาตุอาหาร

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)

เจริญเติบโตทางกิ่งใบ สูง ปานกลาง สูง

เริ่มออกดอก ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง สูง

ขยายขนาดช่อดอก ปานกลาง ปานกลาง สูง

ดอกแก่ น้อย น้อย น้อย

ให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น�้าระบบน�้าหยด การให้ปุ๋ยแบ่งเป็น 2 สูตร ได้แก่ 

สูตรที่ 1 ช่วงเจริญเติบโตทางกิ่งใบ (หลังย้ายปลูก 0-30 วัน) ให้ปุ๋ยสูตร 15.8-7.9-19.0 เสริมด้วยธาตุ

อาหารรอง 4.0Ca+2.4Mg+3.15S และให้จุลธาตุความเข้มข้น 600 ppm (0.06 เปอร์เซ็นต์) 

สตูรท่ี 2 ช่วงออกดอก ให้ปุย๋สตูร 13.1-9.8-23.5 เสรมิด้วยธาตุอาหารรอง 0.3Ca+0.3Mg+0.45S และ

ให้จลุธาตคุวามเข้มข้น 600 ppm (0.06 เปอร์เซน็ต์) ในช่วงเริม่ออกดอกและขยายช่อดอก (หลงัย้ายปลกู 30-90 

วัน) และใช้ความเข้มข้น 120 ppm (0.012 เปอร์เซ็นต์) ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว (หลังย้ายปลูกมากกว่า 90 วัน)
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การให้แสงเสริม

การปลูกกัญชาในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม–20 กันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่กลางวันยาวกว่า 12 ชั่วโมง 

กัญชาจะไม่ออกดอกหรือออกดอกที่ไม่สมบูรณ์ จึงจ�าเป็นต้องให้แสงเสริมตามตารางท่ี 3 ให้ต้นกัญชา 

เจริญทางกิ่งใบจนกระทั่งต้นมีขนาดใหญ่ จึงปิดการให้แสงเสริมเพื่อให้กัญชาออกดอก ให้แสงเสริม โดยใช ้

หลอดไฟสปอตไลท์ ขนาด 200 วัตต์ สีวอร์มไวท์ 1 หลอด ต่อพื้นที่ 25 ตารางเมตร ติดตั้งหลอดไฟสูงจาก 

พื้นประมาณ 3-4 เมตร ให้แสงกระจายทั่วถึง

ตารางที่ 3  การให้แสงเสริมกับกัญชาเพื่อบังคับการเจริญเติบโตทางกิ่งใบในช่วงวันสั้น

ระยะการเจริญเติบโต อายุหลังย้ายปลูก (วัน)
ความยาวนานของแสง 

(ชั่วโมง) แหล่งของแสง

เจริญเติบโตทางกิ่งใบ 0-35 16
เสริมแสงหลอดไฟ  

17:00-22.00 น.

ระยะออกดอก > 35 11 แสงธรรมชาติ

 เม่ือต้นกัญชาเจริญเติบโตทางกิ่งใบเพียงพอ หลังย้ายปลูกประมาณ 35 วัน จึงงดให้แสงเสริม 

ต้นกัญชาเริ่มพัฒนาตาดอก สังเกตชนิดของดอก ให้ท�าลายต้นเพศผู้ หรือต้นกระเทยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้

ละอองเรณูจากต้นเพศผู้หรือต้นกระเทยผสมกับต้นเพศเมีย

การเก็บเกี่ยว

1. เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเช้ามืด เวลา 03.00-06.00 นาฬิกา 

2. เก็บเกี่ยวใบ เมื่อต้นกัญชาอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน ใช้กรรไกรตัดใบขนาดโตเต็มที่ มีจ�านวนแฉก

ไม่น้อยกว่า 5 แฉก เก็บเกี่ยวใบ 2 รอบ แต่ละรอบห่างกัน 2 สัปดาห์ 

3. เก็บเกี่ยวดอก เมื่อเกสรเพศเมีย (pistil) เปลี่ยนจากสีขาวใสเป็นสีน�้าตาลมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อมไตรโคมเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวใสเป็นสีขุ่นน�้านมมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

4. คัดแยกผลผลิตใส่ถุงพลาสติกเจาะรูชนิดโพลีเอทิลีน (PE) ขนาด 20 × 20 นิ้ว ชั่งน�้าหนักผลผลิต

ภาพที่ 11 ต้นกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยว เกสรเพศเมียเปลี่ยนจากสีขาวใสเป็นสีน�้าตาลมากกว่า 50%
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โครงการ ศึกษารูปแบบการปลูกกัญชาในระบบแปลงเปิด ตามแนวทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

การปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว

1. ก่อนปลูก เก็บตัวอย่างดิน ประเมินความอุดมสมบูรณ์และปริมาณสารพิษตกค้างในดิน 

2. เพาะเมล็ดระหว่างกระดาษเพาะพอชื้น ปิดฝากล่องพลาสติก บ่มในห้องอุณหภูมิปกติ ฉีดน�้าบน

กระดาษเพาะพอชื้น 

 3. ย้ายเมล็ดเริ่มงอก มีรากสีขาว ลงถุงเพาะช�าที่มีดินร่วนเป็นวัสดุเพาะ รดน�้าพอชื้น ระยะ เจริญ

เติบโต เด็ดส่วนยอดเหนือใบจริงข้อที่ 5 ทิ้ง

  ภาพที่ 12 ชั่งน�้าหนักผลผลิตกัญชา                    ภาพที่ 13 ส่งมอบผลผลิตกัญชา

ภาพที่ 14  เมล็ดกัญชางอกระหว่างกระดาษเพาะ

ภาพที่ 15 กล้ากัญชาระยะเจริญเติบโต เด็ดยอดเหนือใบจริงข้อที่ 5 ทิ้ง ก่อนปลูกลงแปลง
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 4. ขุดหลุมปลูก 1 หน้าจอบ ใส่ปุ๋ยหมัก 500 กรัมต่อหลุม รองพื้นก่อนปลูก ให้น�้าหยด 5 นาที ย้าย

กล้าอายุ 1 เดือน ลงแปลงปลูก ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ระยะปลูกระหว่างแถว 1 เมตร ระหว่างต้น 1 เมตร

 5. ปักหลักไม้ไผ่ ใช้เชือกฟางผูกต้นกัญชากับหลักไม้ไผ่ ป้องกันต้นกัญชาโยก

 6. หลงัปลกู 2 เดอืน ท�าค้างราวไม้ไผ่ ใช้เชอืกฟางมดัต้นกญัชากบัราวไม้ไผ่ ป้องกันลมพดัแรงท�าลาย

กิ่งกัญชา

 7. ให้ปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัมต่อต้น หลังปลูก 2 เดือน โรยรอบทรงพุ่ม ให้น�้าทันทีหลังใส่ปุ๋ย

 8. หมั่นเดินส�ารวจแปลง ตั้งแต่หลังปลูก 1 เดือน ถอนต้นเพศผู้ น�าออกไปท�าลายนอกแปลง

 9. ตัดแต่งกิ่ง ให้ทรงพุ่มโปร่ง แสงแดดส่องถึง ป้องกันโรคและแมลง 

 10. ใช้แรงงานคน ก�าจัดวัชพืช น�าไปทิ้งนอกแปลง

 11. แมลงศัตรูของกัญชาที่พบ ได้แก่ หนอนร่าน หนอนกระทู้ หนอนม้วนใบ หนอนคืบ เพลี้ยอ่อน 

การป้องกันก�าจัด คือ ตรวจแปลงทุกวัน ใช้มือจับแมลงมาท�าลาย ใช้น�้าส้มควันไม้ ใช้สารชีวภัณฑ์

ภาพที่ 16 ปักหลักไม้ไผ่ แล้วใช้เชือกฟางผูกต้นกัญชากับหลักไม้ไผ่ ป้องกันต้นกัญชาโยก

ภาพที่ 17 ท�าค้างไม้ไผ่ ใช้เชือกฟางมัดต้นกัญชากับราวไม้ไผ่ ป้องกันลมพัดแรงท�าลายกิ่งกัญชา
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 ใช้ประโยชน์จากแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงตัวเบียน (parasite) ที่พบ ได้แก่ แตนเบียนหนอน

กระทู้ และแมลงตัวห�้า (predator) ที่พบ ได้แก่ แมลงวันก้นขน ตั๊กแตนต�าข้าว แมลงปอ ด้วงเต่าลายหยัก 

ด้วงเต่าลายจุด ด้วงเต่าสีส้ม แมงมุมกระโดด แมลงวันดอกไม้ แมลงวันหัวบุบ และแมลงวันขายาว ไม่ใช้สาร

เคมี รวมถึงไม่ใช้สารสะเดา เนื่องจากจะท�าให้มีสารตกค้างในช่อดอก

 12. เกบ็เกีย่วผลผลติ โดยสงัเกตช่อดอกเพศเมีย ไตรโครมมสีอี�าพนั ใช้มอืถอน หรอืใช้เสยีมขดุทัง้ต้น 

ใช้เลื่อยตัดโคนต้นแยกออกจากราก ใช้เครื่องฉีดน�้าล้างดินออก ผึ่งรากให้แห้ง และแขวนทั้งต้นตากให้แห้งใน

โรงเรือน ชั่งน�้าหนัก คัดแยกผลผลิต น�าดอกแห้ง ใส่ถุงพลาสติก ปิดผนึกแบบสุญญากาศ

ภาพที่ 23 แตนเบียนหนอนกระทู้  ภาพที่ 24 ด้วงเต่าลายหยัก    ภาพที่ 25 ด้วงเต่าลายจุด     ภาพที่ 26 แมงมุมกระโดด 

 ภาพที่ 18 ให้ปุ๋ยหมัก โรยรอบทรงพุ่มกัญชา หลังปลูก 2 เดือน ให้น�้าทันทีหลังใส่ปุ๋ย

 ภาพที่ 19 หนอนร่าน        ภาพที่ 20 หนอนกระทู้     ภาพที่ 21 หนอนม้วนใบ      ภาพที่ 22 หนอนคืบ
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ภาพที่ 27 เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อต่อมไตรโคมบนช่อดอกเพศเมีย มีสีอ�าพัน

ภาพที่ 28 ชั่งน�้าหนักผลผลิตต้นกัญชา ตัดรากผึ่งให้แห้งและแขวนทั้งต้นตากให้แห้งใน
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สรุปการเสวนา

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 15.30-17.30 น. ห้องประชุม Meeting Room 5 

รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

  ผู้อภิปราย
 ดร.ณธกร ทัศนัส   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร
 นางสาวสิริน ชะเอมเทศ  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง
 นายศรีเมฆ ชาวโพงพาง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)
 ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช   นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง

  ผู้ด�าเนินการอภิปราย

 นายจิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง ส�านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

       ดร.ณธกร  ทัศนัส   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 การด�าเนนิงานระยะที ่1 โครงการผลติกญัชาเพือ่การแพทย์ มกีารยืน่เรือ่งเอกสารขอปลกูกญัชาเพือ่
วิจัยทางการแพทย์ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่อนุมัติงบ
ประมาณวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และได้รับใบอนุญาตปลูกจาก อย. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ก่อนจะปลูก
มกีารขอเมลด็กบัผูน้�าชมุชนและทีไ่ด้จากนริโทษกรรมกบั ปปส. จากนัน้เริม่เพาะเมลด็กญัชา โดยวตัถุประสงค์
ของโครงการ คอื การผลติกญัชาคณุภาพเพือ่สนบัสนนุการผลติต�ารบัยาแผนไทยท่ีมกีญัชาเป็นส่วนผสมส่งไป
ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสกลนคร  และให้เป็นสถานศึกษาการปลกูกัญชาต้นแบบเพือ่เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรอืวสิาหกจิชุมชน
เข้ามาเรยีนรู ้ทัง้โรงเรอืนทีป่ลกู คูม่อืการปลกูกญัชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานการปฏบิตัแิละการเกบ็เกีย่ว
ทางการเกษตรที่ดี GACP (good agricultural and collection practices) ซึ่งเป้าประสงค์ของมาตรฐาน 
GACP คือ ได้วัตถุดิบกัญชาที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือผู้ป่วย ซ่ึงสารส�าคัญจะต้องคงตัว มหาวิทยาลัยมี 
โรงเรือนปลูกเป็นกรีนเฮ้าส์ 2 ชนิด คือ EVAP (Evaporation) ขนาด 10x24 เมตร ที่สามารถลดความร้อนได้ 
และโรงเรอืนกรนีเฮ้าส์แบบตาข่าย ขนาด 10x24 เมตร ช่วยป้องกนัแมลง มกีารตดิตัง้พดัลมเข้าไปเพือ่การไหล
เวยีนอากาศ ปลกูในระยะห่าง 1x1 เมตร การเพาะเมลด็จะเพาะในถาดขนาด 104 หลมุ หากเพาะในช่วงหน้า
หนาวอาจจะงอกช้าเพราะอากาศหนาว

Symposium 1
Moodle: การปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
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 มีการย้ายปลูกต้นกล้า 
เมือ่เริม่มใีบจริงคู่ที ่3 อายปุระมาณ 
10 วันหลังงอก โดยก่อนจะย้าย
ปลูกแนะน�าให้รดน�้าเพราะจะเอา
ต้นกล้าออกจากถาดเพาะได้ง่าย 
มีการใช้ดินผสมปุ๋ยหมัก และขุย
มะพร้าวผสมกากมะพร้าว โดยแช่
น�้าลดแทนนินออก ส่วนการให้น�้า
จะเป็นแบบน�้าหยดอัตโนมัติ ให้วันละประมาณ 8-10 ครั้ง ห่างครั้งละ 1 ชั่วโมง  ครั้งละ 1 นาที กัญชาต้นหนึ่ง 
ใช้น�้าวันละ 3 ลิตร มีการใช้ก�าลังคนเฉพาะ 1) การพ่นยาฆ่าแมลง 2) การบังคับแตกพุ่มเพื่อไม่ให้ต้นสูงไป
เพื่อใช้พื้นที่การปลูกได้ประโยชน์สูงสุด 3) การบังคับให้ออกดอกและคัดแยกเพศต้นกัญชา ตัวผู้/ตัวเมีย 
ให้มีเพียงกัญชาเพศเมีย มีการใช้ไฟหลอดสีขาวเป็นไฟหลอก เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ ช่อดอกใหญ่ ถ้าเป็น
ยอดเกสรตัวเมียมีเส้นเกสรสีขาว 2 เส้น แต่ถ้าเป็นตัวผู ้จะเป็นก้อนกลม ต่อมาเป็นการเก็บเกี่ยวใบ

ประมาณ 50 วันหลังงอก ตามหลักการของแพทย์แผนไทย ต้อง
เก็บให้เสร็จก่อน 6 โมงเช้า การคัดเลือกพันธุ ์มี KU2 กับ KU4   
เป็นพนัธุท่ี์มปีรมิาณสาร THC จ�านวนมาก โดย KU2 จะม ีTHC ประมาณ 
7% CBD เกือบเป็น 0% ส่วน KU4 ม ีTHC 7% CBD 7% สามารถเตบิโต 
ได้ดีในสภาพอากาศประเทศไทย ทนทานโรคพชืและความร้อน มกีารฉดี
พ่นด้วยสารสกัดสะเดาทุก 3 วนั พ่นด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าด้วยทุก 7 วนั 
นอกจากนี้มีการใช้สารชีวพันธุ์ทางอินทรีย์ แต่มีจุดอ่อนคือสลายเร็ว 

และสิ่งส�าคัญคือการตาก ซึ่งส่งผลต่อสารส�าคัญในช่อดอก งบประมาณที่ใช้ส�าหรับกรีนเฮ้าส์แบบตาข่าย  
1,500-2,500 บาทต่อตารางเมตร ข้ึนอยูก่บัจะต้องการระบบปลกูเทคโนโลยมีากน้อยเพยีงใด หากต้องการระบบ
อัตโนมัติก็อาจจะ 2,500-3,000 บาท ส่วนกรีนเฮ้าส์แบบ EVAP ประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อตารางเมตร 
ถ้าเป็น indoor จะให้ผลผลิตดีที่สุด 

 มหาวทิยาลยักม็กีารจ�าหน่ายต้นกล้าพนัธุก์ิง่ปักช�าให้กบัวสิาหกจิทีอ่ยูจ่งัหวดันครพนมและสกลนคร 
และมกีารเปิดอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ เปิดมาได้ทัง้หมด 7 รุน่ platform ทีใ่ช้ในโรงเรอืนเป็นระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะขึ้นรับรองสายพันธุ์ไทยทั้งหมด 4 สายพันธุ ์
ให้เป็นสมบัติประเทศ เช่น สายพนัธุห์างกระรอก, หางเสอื, ตะนาวศรก้ีานแดง, ตะนาวศรก้ีานขาว หากต้องการ
ค�านวณผลผลิตที่ดีมีสูตร คือ น�้าหนักผลผลิตหารด้วยพื้นที่ปลูก (น�้าหนักกิโลกรัมต่อตารางเมตร) ตามทฤษฎี 
1 ต้นคือใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตร แต่ในการปลูกจริง 1 ตารางเมตรสามารถปลูกได้มากกว่า 1 ต้น ขึ้นอยู่กับการ
วางแผนการผลติ  อกีประเด็นหนึง่ก็คอื สารทีป่ลกูและการควบคมุทีเ่ป็นข้อก�าหนดของ อย. ซึง่มข้ีอแนะน�าอยู่
ในเว็บไซต์ กัญชา อย. โดยมี 4 ประเด็นหลัก คือ เรื่องสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษา และ
การควบคุมการปลูกจึงจ�าเป็นต้องมี SOP คู่มือปลูก

 กรีนเฮ้าส์แบบตาข่าย

โรงเรือนกรีนเฮ้าส์แบบ EVAP
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นางสาวสิริน ชะเอมเทศ   
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดล�าปาง

 ได้ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย ด้วยความพยายามในการศกึษาวจิยั
เพื่อขอทุนไปใช้ในการด�าเนินงาน ในปี 2562 ได้ปลูกช่วงที่ 1 และปลูกต่อเนื่องช่วงที่ 2 ในปี 2563 ก็เป็นการ
ปลูกเพื่อส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 จังหวัดล�าปางเป็นพื้นที่ต้นแบบในการปลูกนอกโรงเรือน ซึ่งตอนแรกปลูกทั้งในโรงเรือนและนอก
โรงเรือน ในโรงเรือนปลูก 800 ต้น นอกโรงเรือนปลูก 1,200 ต้น หลังจากผ่านช่วงที่ 1 เกิดเป็นโครงการการ
ปลกูกญัชาในระบบแปลงเปิดตามแนวทางกลุม่วสิาหกจิชมุชนกลุ่มเกษตรอนิทรย์ีเพชรลานนา จังหวดัล�าปาง 
เป็นการปลูกโดยการใช้กัญชา 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์หางกระรอกภูพาน และพันธุ์เพชรลานนา

 

 ปัจจัยในการปลูกที่เหมาะสม คือ การปรับปรุงบ�ารุงดิน มีการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ�ารุงดิน
และการใส่ปุย๋คอก และแกลบรองพืน้ มกีารน�าปุย๋ขีไ้ก่มาผสมในดนิทีป่ลกูเพือ่เป็นการลดต้นทนุ แหล่งน�า้และ
ปริมาณการให้น�า้ สภาพภมูอิากาศและฤดูกาลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นปัจจยัในการปลกูท่ีเหมาะสมในระบบแปลง
เปิด มีการวิเคราะห์ดินกับน�้าปราศจากสารปนเปื้อน ก่อนปลูกมีการไถกลบและหมักดินไว้ประมาณ 1 เดือน  
มกีารตรวจวเิคราะห์โลหะหนักทีต่กค้าง หลงัจากปรบัปรงุดินเรยีบร้อยแล้วก่อนปลูกขุดหลมุโดยใส่ปุ๋ยลงไป 0.5 
กิโลกรัมต่อต้น หลังจากนั้น 2 เดือนใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัมต่อต้น การให้น�้าในต้นกัญชาในฤดูกาล ปี 2563-2564 
อยูท่ี ่607.8 ลติรต่อต้น ต่อรอบการผลติ เป็นระบบน�า้หยดสัง่จ่ายโดยแอพพลเิคช่ัน การให้น�า้ในระดบัการปลกู
ช่วง 10 วันแรกจะให้อยู่ประมาณ 10 นาที และไล่ระดับเป็น 20 นาที 30 นาที แล้วก็ 1 ชั่วโมง ตามอายุของ
ต้นกัญชา ให้น�้าวันละ 1 ครั้งช่วงบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป การก�าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจะส�ารวจแมลงศัตรูพืช
ทุกเช้า มีการตัดแต่งกิ่ง การเก็บใบเหลือง การเก็บใบด้านล่างออก ท�าให้ทรงพุ่มโปร่งไม่เป็นที่หมักหมมและ
ให้แสงแดดส่องถึง มีการใช้สารชีวพันธุ์ เช่น น�้าส้มควันไม้ บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา น�้าหมักสมุนไพรรสขม 
โดยแมลงที่พบบ่อย เช่น แมลงวันดอกไม้ ด้วงเต่า ตั๊กแตนต�าข้าวสีด�า แมลงปอ 
 ได้รับการรบัรองจากออร์แกนิคไทยแลนด์ จากกรมวชิาการเกษตร โดยผลผลติทีส่่งมอบให้กบักรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีช่อดอก 579 กิโลกรัม ใบแห้ง 10 กิโลกรัม กิ่งก้านแห้ง 52 กิโลกรัม                
ล�าต้นแห้ง 153 กิโลกรัม และรากแห้ง 34 กิโลกรัม 

ต้นกัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพาน (ซ้าย) ต้นกัญชาพันธุ์เพชรลานนา (ขวา)



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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 ต้นทุนการปลกูนอกโรงเรือน 3,908 ตารางเมตร จ�านวน 2,000 ต้น ใช้งบประมาณประมาณ 2 ล้านบาท 
 โดยข้อเสนอแนะทั้งหมดเหมาะส�าหรับเกษตรกรรายย่อยต้นทุนน้อย

นายศรีเมฆ ชาวโพงพาง   
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

 การปลูกกัญชาเป็นการปลูกในโรงเรือนผลิตพืชหรือว่าเป็นระบบปิดที่เรียกว่า Plant Factory หรือ
อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า PFAL (Plant Factory With Artificial Light) มีการใช้แสง LED มีระบบปลูกหลายรูป
แบบ เช่น NFT เป็นระบบทีใ่ช้ธาตอุาหารส�าเร็จรปู อกีอนัหนึง่คอื DFT เป็นระบบทีใ่ช้น�า้ไหลทีล่กึกว่าและเป็น
ระบบแอโรโปนิกส์ การฉีดพ่นธาตุอาหารให้เป็นละอองฝอยไปสู่ระบบราก หรือการปลูกแบบ soilless คือ ไม่
ใช้ดิน แต่ใช้วัตถุอื่นที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ร๊อควูล หรือว่าเป็นใยหิน หินภูเขาไฟ หรือดินเผาที่มีรูพรุน หรือเป็น
วัสดุธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าวหรือกะลาของต้นปาล์ม 

 การปลูกกัญชาในโรงผลิตพืช สามารถควบคุมปัจจัยได้ทั้งหมด ตั้งแต่อุณหภูมิ ความเข้มแสง 
ความชื้นสัมพัทธ์ คาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นกรดเป็นด่างของธาตุอาหาร ระยะเพาะกล้าจะให้แสง  
2,700 K ด้วยแสงวอร์มสอีอกแดง เหมอืนแสงอาทิตย์ ความชืน้ก ็70% ยงัไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงระยะ
เจริญทางล�าต้นจะเพิ่มแสงที่เข้มขึ้น 5400–6500 K อุณหภูมิที่ 27–30°C การให้ปุ๋ยเดือนแรกให้ 0.8 ก่อน  
พอหลังจากนั้นจะให้ 1.6% ที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง ความชื้นที่ 70% คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถอัด 
ได้ถึง 5,000 ppm ต่อมาระยะออกดอกประมาณ 3 เดือนครึ่ง แสงที่ให้ 2700 K (HPS, high pressure  
sodium lamp) +4500K+ far red 740 นาโนมิเตอร์ เหมือนกระตุ้นให้พืชรู้ว่าเป็นการสิ้นสุดของวัน แล้วก็
แสงอยูท่ีค่วามเข้ม 6,000 ลกัส์ ค่าธาตุสารอาหาร (EC) 1.6 และลดไนโตรเจนลง เพิม่ฟอสฟอรสักบัโพแทสเซยีม
ขึ้น ความชื้นลดลงที่ 45% ส่วนอุณหภูมิจะลดลงเพื่อเลียนแบบหน้าหนาวน้อยกว่า 20°C ข้อได้เปรียบใน
การปลูกกัญชาในโรงเรือนผลิตปิดสามารถความคุมปัจจัยได้เกือบทุกชนิด มีระบบเตือนภัยความผิดปกติ  
รอบการปลูกอาจจะปลูกได้มากกว่า 1 รอบต่อปี การปลูกปลอดสารปนเปื้อนเนื่องจากมีการตรวจสอบสาร 
ปนเปื้อนและโลหะหนัก แคลเซียมที่มีอัตราสูง ประตูทางเข้าเป็น 2 ชั้น โดยบุคคลที่เข้ามาต้องเปลี่ยนชุด 
คลมุผม คลุมรองเท้า ถงุมอื โรงเรือนแห่งนีม้กีารคดัเลอืกสายพนัธุ ์ ก�าจดัช่อดอกตวัผู ้เพือ่ให้ผลผลิตมสีารส�าคญั
คงที่และคุณภาพตามเป้าหมาย ข้อด้อยของระบบโรงเรือนผลิตพืช คือลงทุนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีเกณฑ์ในตัว
อาคาร เช่น ผนังต้องมคีวามหนา 5 เซนติเมตรขึน้ไป มกีารกนัความร้อนจากข้างนอก นอกจากนีม้รีะบบควบคมุ
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ธาตุอาหารอัตโนมัติ ความเป็นกรดเป็นด่างอัตโนมัติ ถ้า pH ต�่าจนเป็นกรดมากถึง 2 กัญชาจะตาย ในขั้นตอน
การปลูกเริม่จากน�าเมลด็กญัชาทีไ่ด้มาจากการนริโทษกรรมมาแช่น�า้ธรรมดา 6 ชัว่โมง จากนัน้ใส่เม็ดช่องโฟม
เข้าไปจนได้ระยะใบจริง 1 ใบ เมื่อได้ 3 ใบหรือใบจริง 1 ใบ จะตัดใบครึ่งหนึ่งไปตรวจสอบ DNA เพื่อจะแยก
ตวัผูอ้อก โดยคดัแยกไปปลกูในหลมุ 4 ต้นต่อตารางเมตร มกีารให้ปุ๋ยเดอืนแรก 0.8 ค่า EC ควบคมุตามระยะที่
เป็นการเจริญเติบโต ค่า NPK N สูง P ปกติ K ปกติ เมื่อถึง 90-100 วัน ให้แสง 16 ชั่วโมง มืด 8 ชั่วโมง กัญชา
จะยืดเร็วมาก ส�าหรับการเก็บเกี่ยวมีการแยกช่อดอก ใบ ต้น และราก โดยจัดส่งทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ประมาณ 100 กิโลกรัม

ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช 
นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง
 สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางก่อตั้งเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 เริ่มต้นมีจ�านวน 23 ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
ธุรกิจในภาคกลางให้ก้าวไกลสู่สากล สมาชิกประกอบไปด้วย 4 ส่วน เช่น ภาคการผลิตอย่างกลุ่มเกษตรกร  
ภาคการค้า ภาคการบรกิาร และภาคการท่องเทีย่ว ปัจจบุนันีม้สีมาชกิ 90 ธรุกจิ ประเทศไทยอยูใ่นศนูย์กลาง
ของประเทศที่มีประชากรมากมายล้อมรอบ เช่น จีน 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,380 ล้านคน อินโดนีเซีย  
280 กว่าล้านคน ญี่ปุ่น 100 กว่าล้านคน เกาหลี ฟิลิปปินส์ 100 กว่าล้านคน ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตมรสุมร้อนช้ืน มีชายทะเล มีด้ามขวานยื่นไปในทะเลสองฝั่งมหาสมุทร  
ฝั่งตะวันออก คือ ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย มหาสมุทรแปซิฟิก ฝั่งตะวันตก คือ ทะเลอันดามัน และมหาสมุทร
อินเดีย มีภัยลมพายุทางธรรมชาติเพียง 4 ลูก แต่หนักเพียง 1 ลูก อีกท้ังไม่ได้อยู่เส้นแนวของแผ่นดินไหว  
มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองของความเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลมากท่ีสุด  
มีวัฒนธรรมที่งดงามของประเทศไทย มีคนไทยท่ีจิตใจดี ฉลาด เรียนรู้เร็ว เมื่อย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีก่อน  
แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานมีฝีมือ ประเทศไทยมีระบบการ
สาธารณสุขที่ดี สุดท้ายประเทศไทยมีภูมิปัญญาสมุนไพรไทยท่ีดี เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2564 สมาคม 
การค้าส่งเสรมิธรุกจิภาคกลางจบัมอืกบักรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก มกีารจดัประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปีหัวข้อเรื่องกัญชาน�าไทย สมุนไพรสร้างชาติ โอกาสของประเทศไทย โดยมีสมาชิกของกลุ่ม
ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกัญชาต้ังแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแล การบ�ารุงรักษา จนถึงการ
แปรรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากการเสวนาแล้วยังจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาต่อยอดธุรกิจด้วย
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 ประเทศไทยมต้ีนทนุทีด่ ีธรุกจิของประเทศไทยไปทัว่โลก อย่างเช่น แบรนด์กระทงิแดงไปยิง่ใหญ่อยู่
ต่างประเทศ การคว้าโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชงกัญชา ตลอดจนสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยต่าง ๆ สร้าง
ประโยชน์ของธุรกิจของคนไทยให้มากที่สุดแล้วขยายต่อยอดไปยังทั่วโลก จากการสัมมนามีข้อสรุปดังนี้ 1) 
แนวทางการใช้กญัชากญัชงสร้างอาชพี สร้างรายได้ 2) ให้มกีารเพาะปลกูเป็นพชืผกัสวนครวัประจ�าบ้าน ปลกู
เป็นพืชเศรษฐกิจหรือป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทต่าง ๆ ในการแปรรูปเป็นส่วนผสมของอาหารปรุงสุกหรือ
อาหารส�าเรจ็รูป 3) การสร้างเมนอูาหารปรงุสด เช่น พิซซ่าหรอืมกักะโรนผีสมกญัชา หรือขนมต่าง ๆ  เม่ือมกีาร
เพิม่กญัชาไปแล้วท�าให้มคุีณค่ามากขึน้ ต่อมาในการสร้างและพฒันาผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู อาหารเสรมิ และ
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 4) การวางโครงสร้างยุวเกษตรกรเยาวชนในรูปแบบ
ของครูคลังช่างหมอและบริบทการท่องเที่ยวชุมชนการเกษตรอย่างบูรณาการเชิงท่องเที่ยว 5) การออกแบบ
และสร้างเครื่องจักรโดยใช้เทคโนโลยี AI เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก บ�ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
ให้อยูไ่ด้นาน การแปรรปู เพือ่ลดภาระแรงงานและเพิม่อายขุองผลติภณัฑ์ ยกตัวอย่างแนวทางในการขอความ
ช่วยเหลือ ส่งเสรมิและสนบัสนนุจากภาครฐั 1) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการปรบัปรงุและพฒันาสายพนัธุ ์อยาก
ให้ภาครัฐมาช่วยโดยเฉพาะฐานรากต่าง ๆ  2) การน�างานวจัิยมาต่อยอดเพิม่มลูค่าทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
ต่อยอดไปผลิตสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์แล้วสร้างรายได้ ให้เงินผ่านระบบ G-Wallet 3) สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ย
ต�่าส�าหรับ SME 4) ส่งเสริมสนับสนุนการเปิดการแพทย์แผนไทยหรือคลินิกบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
5) รถโมบาย ที่เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการนวดรักษาหรือนวด
เพื่อผ่อนคลายหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกัญชา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสมุนไพรไทยที่มีมาตรฐาน 6) สนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพรหรือกัญชงกัญชาที่แปรรูปมีมาตรฐานและสากลยอมรับ และ  
7) สนับสนุนสมุนไพรไทยให้รับประทานเป็นอาหารแบบทานแล้วเป็นยา 
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เรื่อง “กัญชาไทย” กับ “การแพทย์ไทย”

ผู้เขียน นายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี 
นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

1.1  ภาพรวมความส�าคัญ  

 ตามที่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมใน 
พระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2564 มกีารอนญุาตให้มกีารใช้กญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการ 
ส่งเสรมิมุง่เน้นการวจัิยเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัระบบสขุภาพของประเทศไทย สนบัสนนุข้อมลูทางวชิาการ
ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาที่น�ามาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลงานวิจัยจาก
สถาบันการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ได้มีการค้นพบตัวยาในกัญชามากกว่า 500 ชนิด โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. Cannabinoids 2. Terpenoids 3. Flavonoids ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถใน
ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยการบรณูาการองค์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
องค์ความรู้ทางเภสัชกรรม และทางการแพทย์แผนไทยเข้าด้วยกัน และเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ไปพฒันาบคุลากรทางการแพทย์ ให้เป็นทีพ่ึง่ของระบบสขุภาพของประชาชนได้ รวมถงึการมุง่เน้นการพฒันา
ประสิทธิภาพยา เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนและเพิ่มมูลค่าจากยาสมุนไพรสู่มาตรฐานระดับสากล

กระทรวงสาธารณสขุ ได้ก�าหนดให้มกีารพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการใช้กญัชาทางการแพทย์ 
(Medical Cannabis Service Plan) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยจากกลุ่มโรค
ร้ายแรงเรื้อรัง โดยการเปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) แบบผสมผสาน 
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลสังกัดส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสังกัดกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ได้
อย่างครอบคลุมและมีความปลอดภัย  

การด�าเนินงานของกรมการแพทย์ ได้มีการด�าเนินงานดังต่อไปนี้
1. กรมการแพทย์ได้จัดท�า ค�าแนะน�าการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Guidance on Cannabis for 

Medical use) เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ สามารถสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
และได้มาตราฐาน
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2. จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตร การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในระบบ E learning และ
อบรมแบบเผชญิหน้าทัง้ในส่วนกลางและเขตสขุภาพแก่แพทย์ ทนัตแพทย์และเภสชักรผูส้นใจเพือ่ใช้ประกอบ
การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

3. นอกจากนี้ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการ 
จัดท�าคู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพ สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Service Plan) 

4. พัฒนา หลักสูตรพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู ้ป่วยท่ีได้รับสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์  
(Care Manager) เพื่อรองรับการจัดบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

5. ด้านการวิจัย สถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงคลินิก โดยเน้น
ความปลอดภัยและศึกษาประสิทธิภาพของกัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงวิชาการต่อไป 
โดยท�าการศึกษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคลมชัก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งรวมทั้งผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบ 
ประคับประคอง  

6. สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้มีการศึกษาการตอบสนองของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ในระดับเซลล์และ
สัตว์ทดลอง น�ามาซึ่งการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงคลินิกที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ร่วมกับมหาวิยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ได้แก่ DMS Oil ท�างานร่วมกับ สปสช. เพื่อขยายชุดสิทธิประโยชน์
เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตามข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ท่ีมีหลักฐานเชิงวิชาการเป็นท่ี
ประจักษ์ 

การด�าเนนิงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก มนีโยบายสนบัสนนุในการพฒันา
ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อน�ามาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยในปัจจุบันมีการน�ากัญชา
ในรูปแบบน�้ามันกัญชาที่ปรุงตามกรรมวิธีแพทย์แผนไทยจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ของหมอพื้นบ้าน และต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 11 ต�ารับ ใช้เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษา
วิจัยได้ ซ่ึงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สนับสนุนให้เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการ
แพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้ด�าเนินการศึกษา
วิจัยประสิทธิผล ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ของการใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 

1.2  ปัญหาและอุปสรรค (เสนอพร้อมข้อมูลสนับสนุน) 

 ผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่เชื่อว่ากัญชาสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด รับรู้เฉพาะผลทางบวกแต่ไม่เห็นผล 
ด้านลบของการใช้กัญชา 80-90% ผูใ้ช้กญัชาส่วนใหญ่เชือ่ว่ากญัชารกัษาได้ทกุโรค 10-40% ผูใ้ช้กญัชารบัรูว่้า
กัญชามีผลเสีย 15% ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับข้อมูลจากรัฐหรือโรงพยาบาล สื่อส่วนใหญ่ในประเทศไทยให้
ข้อมลูหรอืความรู้ทีเ่น้นผลทางบวกของกญัชา และผูใ้ช้กัญชาทางการแพทย์เลอืกทีจ่ะรบัรู้ข้อมลูด้านบวกของ
กัญชา ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับความเชื่อส่วนตัวอยู่แล้ว  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนใหญ่มาจากคนรู้จัก 
และผูท้ีเ่คยใช้จรงิ ไม่ใช่แหล่งข้อมูลทีเ่ป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสขุ หรอื องค์กรวชิาชพีทางการแพทย์ 
ท�าให้ข้อมูลที่ประชาชนได้รับนั้นอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ผลการศึกษาจึงพบว่าผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่เข้าใจ 
ไม่ถูกต้อง และผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรืออันตรายจากการใช้กัญชา (ดร.นพ. 
มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)1
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ในปัจจุบันการน�ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการของกฎหมายเพื่อ
ควบคมุมาตรการการใช้กญัชา และได้มกีารบรูณาการด้วยองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทีม่วีตัถปุระสงค์ร่วมกนัทกุ
ภาคส่วน เริ่มจากผู้วิจัย หน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์แผนไทย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ส่วนงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับกัญชาและสารกลุ่ม cannabinoids ยังต้องท�าการศึกษาต่อไป 
เนือ่งจากกระบวนการพฒันาเป็นไปได้ด้วยความยากล�าบากและล่าช้า ท�าให้มผีลงานจ�านวนน้อย อย่างไรกต็าม 
งานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงการส�ารวจ (survey) รายงานกรณีศึกษา (case report) หรือ การทดลองใน
ระดบัก่อนการศกึษาในมนุษย์ (in vivo or in vitro preclinical studies) ส่วนการศกึษาทีเ่ป็น randomized 
controlled trial (RCT) ยังมีค่อนข้างน้อย หรือมีจ�านวนประชากรที่เข้าร่วมการศึกษาจ�านวนไม่มาก  

1.3  ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และอื่น ๆ) 

 จากการรวบรวมข้อมลูงานวจัิยเรือ่ง การศกึษานโยบายกญัชาทางการแพทย์ สถานการณ์ ผลกระทบ 
แนวทางจดัการและข้อเสนอแนะเชงินโยบายส�าหรบัประเทศไทย ของรศ.นพ.ธรีะ วรธนารตัน์คณะ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สรุปได้ว่าผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์แบ่งได้ 2 ฝ่าย ได้แก่ 

1. ฝ่ายทีม่องว่าจะเกดิผลดมีากกว่าผลเสยี โดยพจิารณาว่าหากท�าให้คนเข้าถงึกญัชาเพือ่ใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ โดยมีหลักฐานยืนยันว่าไม่ก่อให้เกิดการใช้กัญชามากข้ึนเกินไป และเป็นการท�าให้กลุ่มท่ี
ลักลอบใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ได้กลับเข้ามาสู่วงจรท่ีเป็นทางการถูกกฎหมายแล้ว น่าจะเป็น
ผลดีต่อทุกฝ่าย ทั้งในมุมมองของรัฐที่จะทราบปริมาณการใช้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมก�ากับได้ง่าย
ขึ้น ตลอดจนสามารถจัดเก็บภาษีเข้าสู่รัฐได้อีกทางหนึ่ง ในขณะที่ในมุมมองของผู้บริโภคก็ถือเป็นการดีที่จะ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและราคาเป็นธรรม ไม่ตกอยู่ในตลาดมืด

2. ฝ่ายทีม่องว่าจะเกดิผลเสียมากกว่าผลด ีฝ่ายนีม้คีวามกงัวลเรือ่งผลทีอ่าจท�าให้มีการหนัมาใช้กญัชา
กันมากเกินกว่าที่ควร ซึ่งหากอยู่ในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นก็อาจส่งผลกระทบทางลบตามมาอีกหลายมิติ ตลอด
จนสุ่มเสี่ยงต่อการเสพติดระยะยาวและปัญหายาเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่รุนแรงในอนาคต

อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่จะระบุได้ว่าผลท่ีเกิดข้ึนนั้นจะไปในทิศทางใด เนื่องจากมีความ 
แตกต่างกนัในแต่ละบรบิทพืน้ที ่และผลทีจ่ะเกดิขึน้มกัได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัแวดล้อมทางสงัคมหลายปัจจยั 
รวมถึงเวลาของการด�าเนินนโยบายที่แตกต่างกัน2

1. ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ปัญหาผลกระทบจากการเปิดเสรีกัญชา โดยทั่วไปจะท�าให้มีจ�านวนผู้เสพกัญชามากขึ้น และถ้าหาก 
มีผู้เสพกัญชามากข้ึน จะมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง รวมท้ังประเทศชาติ เนื่องจากในกัญชาจะมีฤทธ์ิ
กระตุน้ประสาท โทษของการเสพกญัชาเป็นระยะเวลานาน จะก่อให้เกดิความผดิปกตขิองหัวใจ ท�าให้เกดิภาวะ
หัวใจล้มเหลว มีความผิดปกติทางสมอง ก่อให้เกิดอาการทางจิตประสาทตามมา ยิ่งเสพมากอาการก็จะยิ่งมี
ความรุนแรงมากขึ้น ท�าให้เกิดโรคต่างๆ ในด้านสถาบันครอบครัวถ้ามีผู้เสพกัญชา มักจะสร้างความเดือดร้อน 
ในทุกด้าน สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิต ด้านเศรษฐกิจและสังคม ฐานะ



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

97

เรื่อง “กัญชาไทย” กับ “การแพทย์ไทย”

ทางสงัคมของผูต้ดิกญัชายอ่มเป็นทีร่งัเกยีจ ท�าให้เกดิผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ เนือ่งจากถ้าหาก 
ประชากรมีผู้เสพติดกัญชาจ�านวนมากขึ้น ประเทศชาติจะขาดความก้าวหน้า ขาดความมั่นคง คุณภาพของ
ประชากรลดน้อยลงไป ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ กระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคมและการเมอืง โดยเฉพาะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น ผลกระทบจากการเปิดเสรีกัญชา จะท�าให้เกิดปัญหาหลายประการซึ่ง
อาจเกิดผลกระทบต่อสังคมโดยทั่วไป3

2. ผลกระทบด้านสุขภาพ 

กัญชาทางการแพทย์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสาธารณสุขทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการ 
ก�าหนดมาตรการ การควบคุมก�ากับ และระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบาย
ดังกล่าวจะท�าให้สังคมไทยได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

 ผลกระทบต่อการใช้กัญชาของประชาชน มงีานวิจยัท่ีได้ท�าการประเมินผลของนโยบายกญัชาทางการ
แพทย์ต่อการใช้กัญชาของประชาชน ทั้งนี้ได้มีการประเมินโดยใช้ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที ่
แตกต่างกันไป งานวจัิยทกุเรือ่งประเมนิประวตักิารใช้กญัชาในช่วงหนึง่เดอืนและหนึง่ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม
งานวจิยัต่างๆ นัน้มกัเป็นการประเมนิในภาพรวม มงีานวจิยัทีพ่บว่า การใช้กญัชาเพิม่ขึน้แต่ไม่มนียัส�าคญัทาง
สถิติ ทั้งนี้การที่มีการใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นนั้น หากวิเคราะห์แบบแยกกลุ่มอายุ พบว่าจะเห็นชัดเจนในกลุ่ม 
วัยผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 25 ปี 

ผลกระทบต่อการดืม่แอลกอฮอล์ ด้วยข้อมลูวชิาการทีม่ใีนขณะนีย้งัไม่สามารถสรปุได้ว่า การประกาศ
ให้มีการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์จะช่วยท�าให้ปัญหาเสพติดแอลกอฮอล์ลดลงได้ 

ผลกระทบต่อการสูบบุหรี่ จากข้อมูลวิชาการที่มีอยู่พบว่าปัญหาการเสพติดกัญชาและบุหรี่มีความ
สัมพันธ์กันอยู่มาก โดยเชื่อว่าเกิดจากระบบ Cannabinoid ในร่างกายมีส่วนในเรื่องการติดบุหรี่ โดยสาร
นิโคตินในบุหรี่มีส่วนในการสนับสนุนการท�างานและฤทธิ์ของสาร THC ในกัญชา ด้วยข้อมูลวิชาการเท่าที่มี
อยู่จ�ากัด จึงยังไม่สามารถสรุปอย่างมั่นใจได้ว่าการประกาศนโยบายกัญชาทางการแพทย์จะส่งผลในลักษณะ
ใดต่อการสูบบุหรี่ของประชาชนในแต่ละช่วงวัย 

ผลกระทบต่อภาวะเสพติดกัญชา จากข้อมูลวิชาการ พบว่าการประกาศนโยบายกัญชาทางการ
แพทย์กับภาวะเสพติดกัญชาของประชาชน รวมถึงจ�านวนการเข้ารับการบ�าบัดด้วยภาวะเสพติดกัญชา ทั้งใน
ลกัษณะผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน วธิกีารศึกษามคีวามหลากหลาย และผลทีไ่ด้กม็คีวามแตกต่างกันอย่างมาก ทัง้ 
เพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถที่จะน�ามาเป็นข้อสรุปได้ทางใดทางหนึ่ง ซึ่งผลการศึกษาโดย
รวมชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของกัญชาทางการแพทย์ในอนาคต2 

3. ผลกระทบด้านอื่น ๆ

ผลกระทบการสื่อสารต่อการใช้กัญชาของสังคมไทย
การก�าหนดวาระทางสงัคมในเรือ่งกญัชาทางการแพทย์โดยเฉพาะวาทกรรมทางบวกอาจส่งผลกระทบ

อย่างส�าคญัต่อการใช้กญัชาของสงัคมไทย โดยเฉพาะการมุง่เน้นไปในมมุท่ีเป็น “คณุ” หรอื “ความมหศัจรรย์” 
ของกัญชา จนรีบเร่งใช้ ความต้องการใช้ ขาดการใช้อย่างระมัดระวัง และขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ที ่
ถูกต้องควรก�าหนดให้มีการชี้แนะประเด็นหรือก�าหนดวาระทางสังคมในเรื่องกัญชาทางการแพทย์  
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ผ่านสื่อมวลชนเพื่อป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิดหรือการสร้างความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพของสังคม และ
เพื่อสร้างความมั่นใจของสังคมในการใช้กัญชาทางแพทย์ต่อไปในอนาคต

1.4  การควบคุมและก�ากับ 

 กัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดท่ีจะต้องมีการควบคุมในการเข้าถึงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การด�าเนินการทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและอยู่ภายใต้
มาตรการการควบคุมที่รัดกุมและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อ
ป้องกนัการน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ ดังนัน้การควบคมุและก�ากบักญัชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 1.4.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ที่เคยก�าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่ง “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป” 
แต่ภายหลังมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมามีประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ เหตผุลและความ
จ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อก�าหนดมาตรการในการควบคุมยา
เสพตดิให้โทษในประเภท ๕ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและสอดคล้องตามหลกัสากล ได้ตราพระราช
บัญญัติที่เกี่ยวข้องขึ้นไว้ สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้

  1. เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 8 หน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (มาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522)

  2.  ปรับลดขั้นตอน กระบวนการอนุญาตต่าง ๆ ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น ได้แก่
(1) การอนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออก ซึ่งเดิมก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น

ผู้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปรับเปลี่ยนเป็นให้เลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยาเป็นผูอ้นญุาต โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ (มาตรา 
9 เพิ่มมาตรา 26/2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)

(2) การอนุญาตจ�าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ปรับเปลี่ยนเป็น เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นผู้อนุญาตได้เอง (มาตรา 9 เพิ่มมาตรา 26/3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)

  3. ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตไว้เฉพาะในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
การแพทย์การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
วทิยาศาสตร์ หรอือตุสาหกรรม เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย (มาตรา 9 เพิม่มาตรา 26/2 พระราชบญัญตัิ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

  4.  ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขออนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 
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ซ่ึงยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ได้ (มาตรา 9 เพิม่มาตรา 26/5 พระราชบัญญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522) 
ดังนี้

(1)  หน่วยงานของรัฐทีม่หีน้าทีศ่กึษาวจิยัหรอืจดัการเรยีนการสอนทางการแพทย์ เภสชัศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรอืเกษตรศาสตร์ หรอืมหีน้าทีใ่ห้บรกิารทางการแพทย์ เภสชักรรม หรอืวทิยาศาสตร์หรือมหีน้า
ที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีใน
การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

(2)  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(3)  สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

(4)  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจด
ทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ซึง่ด�าเนินการภายใต้ความร่วมมอืและก�ากบัดแูลของผูข้ออนญุาตตาม (1) 
หรอื (3) ทัง้นีผู้ป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมดงักล่าว สามารถร่วมผลิตและพฒันาสตูรต�ารับยาแผนโบราณหรอื
ยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้ความร่วมมือและก�ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ 
(3) ด้วย

(5)  ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
(6)  ผูป่้วยเดินทางระหว่างประเทศทีม่คีวามจ�าเป็นต้องนายาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ตดิตวั

เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
(7)  ผูข้ออนุญาตอืน่ตามทีร่ฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก�าหนดในกฎกระทรวง
ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) และ (7) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติ

ไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและกรรมการของ
นิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีส�านักงานในประเทศไทย

5. ก�าหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ได้แก่
(1) ห้ามจ�าหน่ายนอกสถานทีท่ีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต (มาตรา 10 แก้ไขมาตรา 27 พระราชบญัญตัิ

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)
(2) จัดท�าป้ายสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาตจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ฉลากและเอกสารก�ากับ

การแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น กรณีที่มีการสูญหายต้องแจ้งเป็น
หนังสือ จัดท�าบัญชีรับ–จ่ายยาเสพติดให้โทษ และเสนอรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นรายเดือนและรายปี (มาตรา 11 เพิ่มมาตรา 34/1 มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 และมาตรา 34/4 พระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)
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  6. ก�าหนดให้โฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้โดยต้องได้รับอนุญาต และต้องเป็นการ
กระท�าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
ผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์ชัน้หน่ึง ทัง้น้ีในกรณท่ีีเป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ให้รวมถึงการโฆษณา
กับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วย (มาตรา 12 แก้ไขมาตรา 48 พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522)

  7.  ก�าหนดให้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เฉพาะเพือ่การรักษาโรคตามค�าสัง่ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาต 
หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ต�ารับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด (มาตรา 
13 แก้ไขมาตรา 58 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)

  8.  ปรับปรุงบทก�าหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (มาตรา 17 18 19 แก้ไขมาตรา 
75 76 เพิ่มมาตรา 76/1 79/1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)

  9. ก�าหนดภายในสามปีให้มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต น�าเข้าส่งออกจ�าหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ทุกหกเดือน (มาตรา 20)

  10. ก�าหนดภายในห้าปีให้ผู้ขออนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออก ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
26/5 (1) หรือเป็นผู้ขออนุญาตตามมาตรา 26/5 (2) (3) (4) หรือ (7) ที่ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา 26/5 (1) ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับการขออนุญาตผลิตปรุงยาส�าหรับคนไข้เฉพาะรายของผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและกรณีการขออนุญาตน�าเข้า ส่งออก ของผู้ป่วยท่ีเดินทางระหว่างประเทศ 
(มาตรา 21)

  11. ก�าหนดให้บุคคล 3 กลุ่ม ที่มีไว้ในครอบครองกัญชาอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ 
เมื่อได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดภายในเก้าสิบวัน ให้ไม่ต้องรับโทษ โดยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา 26/5 
(2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว 
(3) บคุคลอืน่นอกเหนือจาก กลุ่ม 1 และ 2 ให้แจ้งการครอบครองและส่งมอบกญัชา (มาตรา 22)

12.  ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัค�าขออนญุาตใบอนญุาตรวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบประกาศ 
ที่ยังคงมีผลใช้บังคับให้ใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 23 24 25 และ 26)4

1.4.2 การควบคุมและก�ากับการใช้้กัญชาในทางการแพทย์์ 
1)  ผูป่้วย สามารถใช้เพือ่การรกัษาโรคได้โดยผูป่้วยจะต้องไปเข้ารบัการตรวจรกัษาจากแพทย์หรอื 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�าหนด หากมีความจ�าเป็นแพทย์ก็ออกใบรับรองและสั่งจ่ายยาจากสถานพยาบาลให ้
โดยผู้ป่วยไม่่ต้องไปขออนุญาต เว้นแต่่ในกรณีที่ผู้ป่วยจะน�ายาที่มีส่วนผสมของกัญชาติดตัว เข้าหรือออกจาก 
ราชอาณาจักรก็จะต้องขออนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน โดยผู้ป่วยที่ใช้และ 
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ครอบครองยาทีม่ส่ีวนผสมของกญัชา โดยมใีบรบัรองตามค�าสัง่แพทย์์ก็จะได้รับยกเว้นไม่่เป็นความผดิฐานเสพ 
ตามมาตรา 58 วรรคสอง และได้รับยกเว้นไม่่เป็นความผิดฐานครอบครองตามมาตรา 26/4(1)

2) แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน สามารถสั่งใช้ใน
ผู้ป่วยเฉพาะรายของตนที่มีความจ�าเป็นได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่จะสั่งให้ผู้ป่วยใช้กัญชาได้ตามที่ก�าหนด
ในกฎหมายฉบับนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนด และต้องใช้ในสถานทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และเมือ่ได้รบัอนญุาต
แล้วกจ็ะสัง่และจ่ายยาทีม่ส่ีวนผสมของกญัชาให้กบัผูป่้วยได้้ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

3) เภสัชกร หากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใดมีเภสัชกร 
เภสัชกรท�าหน้าทีช่่วยควบคุมการจัดเกบ็ และเภสชักรจะต้องผ่านการอบรมในหลกัสตูรท่ีกระทรวงสาธารณสขุ
ก�าหนดและจ่ายยาตามการสัง่ของผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีผ่านการอบรมในหลักสตูรท่ีกระทรวงสาธารณสขุก�าหนด 
ให้กับผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมกับมี
การจัดท�าบัญชีตามที่กฎหมายก�าหนด

4) นักวิจัย สามารถท�าการศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้ ก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 การศึกษาวิจัยในมนุษย์ไม่่สามารถท�าได้ เนื่องจากข้อกฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ
โดยเด็ดขาดไม่่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้เปิดช่องให้สามารถท�าได้

1.4.3 การเสพเพื่อความบันเทิงหรือนันทนาการ
ประชาชนทั่วไป : การเสพเพื่อความบันเทิง หรือนันทนาการ ยังคงต้องห้ามเนื่องจากกฎหมายฉบับนี ้

เป็นการผ่อนปรนให้ใช้พืชเสพติดเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นหากเป็นกรณีที่ใช้เพื่อความ
บันเทิงไปในทางที่ผิดกฎหมายฉบับนี้ยังคงควบคุมรับผิดตามฐานความผิดต่อไป

1.4.4 การใช้กัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ผู้ป่วย หากผู้ป่วยใช้กัญชาโดยไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพท่ีผ่านการอบรม

ในหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดและไม่มีใบรับรองหรือสั่งจ่ายยาจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูป่้วยไม่ได้รบัอนญุาตในการครอบครองเป็นการฝ่าฝืนต้องรบัผดิตาม
แต่กรณีไป หากการครอบครองมีปริมาณกัญชาเพียงเล็กน้อยไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม (ห้ากรัม) สามารถเข้ารับ
การบ�าบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย
ว่ากระท�าผดิตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพตดิเพือ่เข้าสูก่ารบ�าบดัฟ้ืนฟแูละการดแูลผูผ่้านการบ�าบดัฟ้ืนฟหูากมี
การครอบครองเกนิกว่าห้าพันมลิลกิรัม (ห้ากรมั) ด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรมตามฐานความผดิต่อไป

 ผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีสั่งจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาให้กับผู้ป่วยโดยไม่ผ่านการฝึกอบรม และ
ไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษตามที่เกี่ยวข้องต่อไป5
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บทก�าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ได้ขอรับอนุญาตเกี่ยวยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา)

การกระท�าความผิด บทก�าหนดโทษ

1. ความผิดฐานผลิต น�าเข้า หรือส่งออก 

(มาตรา 26/2)

- จ�าคกุไม่เกนิ 5 ปีและปรบัไม่เกนิ 500,000 บาท (มาตรา 75 วรรคแรก) 

- ถ้าเป็นการผลิต น�าเข้า หรือส่งออกเพื่อจ�าหน่าย จ�าคุก 1 - 15 ปีและ

ปรับ 100,000 - 1,500,000 บาท (มาตรา 75 วรรคสอง)

2. ความผิดฐานจ�าหน่าย หรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย (มาตรา 26/3)

-  ถ้ามไีม่ถงึสิบกโิลกรัม จ�าคุกไม่เกนิ 5 ปีหรอืปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 76/1 วรรคแรก)

- ถ้ามีตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป จ�าคุก 1 - 15 ปีและปรับ 100,000 – 

1,500,000 บาท (มาตรา 76/1 วรรคสอง)

3. ความผิดฐานครอบครอง 

(มาตรา 26/3) 

จ�าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

(มาตรา 76)

4. ความผิดฐานเสพ 

(มาตรา 58 วรรคสอง)

จ�าคกุไม่เกิน 1 ปีหรอืปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั (มาตรา 

92 วรรคแรก)5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดต�ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ท่ีมีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ออกประกาศไว้ ความว่า ให้ต�ารับยาแผนปัจจุบันและต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้การรับรอง 
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต�ารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 

 ให้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในต�าราการแพทย์แผนไทย โดยค�าแนะน�าของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย เป็นต�ารับท่ีให้เสพ เพื่อการรักษาโรค
หรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 1 ที่แนบท้ายประกาศ ดังนี้ 1. ยาอัคคินีวคณะ 2. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย  
3. ยาน�้ามันสนั่นไตรภพ 4. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 5. ยาไฟอาวุธ 6. ยาแก้สัณฑฆาตกล่อนแห้ง 7. ยาอัมฤตโอสถ 
8.ยาอไภยสาลี 9.ยาไพสาลี 10.ยาท�าลายพระสุเมรุ 11.ยาทัพยาธิคุณ 

 ให้ต�ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้รูปแบบพิเศษ ของการ
เข้าถึงยา (Special Access Scheme) เป็นต�ารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 
2 ที่แนบท้ายประกาศ ดังนี้

 1. ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ได้แก่ GPO THC ความแรง THC 13 mg/ml, GPO CBD ความแรง 
CBD 100 mg/ml, GPO THC:CBD (1:1) ความแรง THC 27 mg/ml, และ CBD 25 mg/ml

 2. ผลิตโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แก่ ยาน�้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 1.7 
%W/V ความแรง THC 17 mg/ml, ยาน�า้มนักัญชาหยอดใต้ลิน้สตูร THC 2.7 %W/V:CBD 2.5 %W/V ความ
แรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml, ยาน�้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้นสูตร CBD 10 %W/V ความแรง CBD 
100 mg/ml, ยาน�้ามันสูตร CBD 10 %W/W, ยาน�้ามันกัญชาทั้ง 5 สูตรรับประทาน, และยาน�้ามันกัญชาทั้ง 
5 สูตรใช้ภายนอก
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 3. ผลิตโดยโรงพยาบาลคูเมือง ได้แก่ น�้ามันกัญชา THC ความแรง THC 13 mg/ml, น�้ามันกัญชา 
CBD ความแรง CBD 100 mg/ml, น�้ามันกัญชา THC:CBD (1:1) ความแรง THC 27 mg/ml, และ CBD 25 
mg/ml

 4. ผลติโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมนุไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ได้แก่ 
น�้ามันกัญชา (ต�ารับหมอเดชา), ต�ารับเมตตาโอสถความแรง THC 81 mg/ml, ต�ารับการุณย์โอสถความแรง 
CBD 10 mg/ml

 ให้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้น 
จากองค์ความรู้และภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยทีช่ดัเจน และได้รบัการรบัรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลอืก เป็นต�ารับทีใ่ห้เสพเพือ่การรกัษาโรคหรอืการศกึษาวิจยัได้ ตามบญัชี 3 ทีแ่นบท้ายประกาศ 
ดังนี้ 1. น�้ามันหมอเดชา (นายเดชา ศิริภัทร) 2. ยาตัดราก (นายบุญมี เหนียวแน่น) 3. น�้ามันภูพานพ่ออาน  
(นายอาน อทุโท) 4. ยาต้มแก้อาการเลอืดตกใน ช�า้ใน (นายสา บุดดคี�า) 5. ยอดยาวัดค�าประมง (พระปพนพชัร์ 
ภิบาลพักตร์นิธี) 6.ต�ารับน�้ามันสมุนไพร วัดค�าประมง (พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี) 7.ต�ารับยาทา 
สมุนไพรอโรคยา (พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี) 8.ต�ารับน�้ามันผสมกัญชา (นายแก้ว ใจยืน)6

1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินงานอย่างไร

 หน่วยงานทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงในการขบัเคลือ่นกญัชาทางการแพทย์ให้เกดิการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมถึงสถานพยาบาลในภาครัฐ 
ทั่วประเทศ จากการผลักดันที่จริงจังของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาทางการ
แพทย์อย่างทั่วถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ประกอบไปด้วยหน่วยงาน 
หลัก ๆ ดังนี้

1.5.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ได้มกีารด�าเนนิการพจิารณารบัรองต�ารบัยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม และเป็นสูตรที่ได้รับการรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
น�าร่องการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยการเปิดหน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยคู่ขนาน ร่วมทั้งด�าเนินการสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัยบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประโยชน์และโทษ
ของการใช้กัญชาเพื่อยืนยันถึงประโยชน์และโทษของกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

1.5.2 กรมการแพทย์ ได้มีการด�าเนินการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงคลินิกที่ได้มาตราฐานและให้
ความรู้แก่แพทย์และสหวิชาชีพ เพื่อให้สามารถแนะน�า เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน
แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ น�าระบบบริการและองค์ความรู้ในการดูแลรักษา 
ผูป่้วยเกีย่วกบักัญชาทางการแพทย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาประยกุต์และพฒันารปูแบบการให้บรกิาร
ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของคนไข้เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ยัง
พฒันาระบบบริการฉกุเฉนิเพือ่การรบัมอืกบัผลข้างเคยีงจากการใช้กญัชาที่เกนิขนาดในสถานบรกิารทางการ
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แพทย์ รวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานสูก่ารป้องกันการเกดิผลข้างเคียงทีร่นุแรง ก�าหนด
ข้อบ่งใช้กญัชาทางการแพทย์ทีม่หีลกัฐานทางวชิาการชดัเจน เพือ่ให้บคุลากรทางการแพทย์ใช้ในการดแูลรกัษา
ผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1.5.3  ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ ได้มกีารด�าเนนิการ ก�ากบั
ควบคุมการขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชา ควบคุมขั้นตอนการปลูก สกัด และผลิต ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุผู้มีคุณสมบัติขออนุญาต คือ หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เกษตรกร 
วิสาหกจิชมุชน สหกรณ์ ผูป้ระกอบวชิาชีพแพทย์ เภสชักร แพทย์แผนไทย โดยกลุม่วสิาหกจิชมุชน สหกรณ์จะ
ต้องร่วมกบัหน่วยงานรฐัตามเงือ่นไข และการน�าเข้าวตัถุหรอืสารของส่วนของกัญชานัน้ให้น�าเข้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ยกเว้นเปลือกแห้ง แก่น ล�าต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชา ในส่วนองค์ประกอบของ
กัญชาที่ปลดล็อกแล้ว ประกอบด้วย ส่วนของ ใบ กิ่ง ก้านและราก สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องส�าอาง ในส่วนของเปลือก ล�าต้น เส้นใยใช้ศึกษาวิจัย 
น�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ ยานยนต์ กระดาษ เป็นต้น

1.5.4 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มีการด�าเนินการท�า
หน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อจัดท�ามาตรการทางกฎหมาย แผนแม่บท และวางระบบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดและการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ อาทิ การติดตามและประเมินผลระบบความปลอดภัยของ
การเพาะปลกูกญัชาทางการแพทย์ ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแนวทางของหลกัเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิตัิ
ความปลอดภัยที่ดี (Good Security Practice: GSP) ตลอดทั้งกระบวนการอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

 2.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานสูอ่นาคตสาธารณสขุไทย 
ส�าหรับปี 2564 ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด�าริ และโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และได้ก�าหนดจุดมุ่งเน้นที่ส�าคัญในการ 
ด�าเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย ใน 9 ประเด็นส�าคัญ ซึ่งมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง ในประเด็นที่ 3 ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ใช้อย่างครอบคลุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
จากสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 2.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ได้กล่าวถึงประเด็นข้อที่ 4. เศรษฐกิจสุขภาพ 
ประกอบด้วยการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิในผลติภณัฑ์และบรกิารสขุภาพ การให้ความส�าคญักบัสมนุไพรกัญชา 
กัญชงทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของนโยบายดังกล่าว จึงได้เพ่ิมสาขากัญชาทางการแพทย์
ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย7
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 2.3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดท�าแผนการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับ 1-3 ประกอบด้วย แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 : แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับ 
3 แผนและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนสถานการณ์และปัจจยัทีม่ผีลต่อระบบสขุภาพ โดยก�าหนด เป้าหมาย
และแนวทางหลักในการร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการ
บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความ
รู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการ
แพทยเ์ฉพาะทางทีม่ีคณุภาพ ใหบ้ริการทางการแพทย ์เฉพาะดา้นหรือในระดับตตยิภูมทิียุ่ง่ยากซบัซ้อนอย่าง
ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ8

 2.4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าแผนการ
ปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –2565) แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ 
เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย (Thai Herbs for Health and Sustainable 
Economy) และยทุธศาสตร์การพฒันาภมูปัิญญาไทย สขุภาพวถีิไทย ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560- 2564) ได้ก�าหนด
แนวทางขบัเคลือ่นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักญัชาทางการแพทย์ โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พืน้บ้าน และสมนุไพรไทยได้รบัการคุม้ครองและส่งเสรมิให้เป็นศาสตร์ของแผ่นดนิ เพือ่ใช้ในระบบ
สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการวิจัย โดยก�าหนดโจทย์การวิจัย
ส�าคัญทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 เรื่อง ได้แก่ กัญชาและกระท่อม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การวิจัยและพัฒนา Champion Products และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอื่น และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนและพัฒนาองค์ความรู้ฯ ให้มีความเข้มแข็ง คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พืน้บ้านไทย เพือ่ยกระดบัสู่การใช้ประโยชน์และสร้างบทบาทเชิงรกุในเวทต่ีางประเทศ9 

  3. ผลการด�าเนินงานตามนโยบายและมาตรการ 

3.1 กัญชาทางการแพทย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ) : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

กองวิชาการแพทย์   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริหารการสาธารณสุข สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรมสุขภาพจิต

วิเคราะห์สถานการณ์

ปีงบประมาณ ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ 
ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนเพื่อจัดตั้ง
คลนิกิกญัชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพ่ิมศกัยภาพหน่วยบรกิารสาธารณสขุในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
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สนบัสนนุการน�ากญัชามาใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการแพทย์และมุง่เน้นให้เกดิผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดในการด�าเนินงาน คือ ร้อยละของหน่วยบริการ สาธารณสุขที่มีการจัด
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

1)  ร้อยละโรงพยาบาลสงักดัส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการ
แพทย์แบบบูรณาการ 

2)  ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
3)  จ�านวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมี

เกณฑ์เป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เกณฑ์เป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการ       

 จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รพ.สังกัด สป.สธ. ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

รพ.สังกัดกรมวิชาการ ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 สถานพยาบาลเอกชน เขตสุขภาพละ 
1 แห่ง

เขตสุขภาพละ
3 แห่ง

เขตสุขภาพละ
5 แห่ง

เขตสุขภาพละ
10 แห่ง 

ผลการด�าเนินงานร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ รายละเอียดดังนี้ 

1)  โรงพยาบาลในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุทัง้หมดจ�านวน 899 แห่ง มีการจดับรกิาร
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จ�านวน 715 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.53 (ผ่านเกณฑ์) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2  ร้อยละโรงพยาบาลสงักัดส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุท่ีมกีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการ  
              แพทย์แบบบูรณาการแยกตามเขตสุขภาพ (N = 899) 

เขตสุขภาพ
จ�านวนโรงพยาบาลสังกัด         

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(แห่ง)

จ�านวนโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการ

แพทย์ แบบบูรณาการ (แห่ง)
ร้อยละ

เขต 1 102 71 69.61

เขต 2 47 27 57.45

เขต 3 54 26 48.15

เขต 4 71 37 52.12

เขต 5 67 14 20.90

เขต 6 73 20 27.40
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เขตสุขภาพ
จ�านวนโรงพยาบาลสังกัด         

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(แห่ง)

จ�านวนโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการ

แพทย์ แบบบูรณาการ (แห่ง)
ร้อยละ

เขต 7 77 54 70.13

เขต 8 88 83 94.32

เขต 9 89 49 55.06

เขต 10 71 61 85.92

เขต 11 82 68 82.93

เขต 12 78 21 26.92

รวม 899 715 79.53

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 

2) โรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข มีจ�านวน 27 แห่ง มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จ�านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.37 (ผ่านเกณฑ์) รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ร้อยละโรงพยาบาลในสงักดักรมวชิาการ กระทรวงสาธารณสขุ มกีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการ
แพทย์แบบบูรณาการ แยกตามเขตสุขภาพ (N = 27) 

เขตสุขภาพ
จ�านวนโรงพยาบาลสังกัด         

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(แห่ง)

จ�านวนโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการ

แพทย์ แบบบูรณาการ (แห่ง)
ร้อยละ

เขต 1 2 2 100.00

เขต 2 1 1 100.00

เขต 3 1 0 0.00

เขต 4 3 3 100.00

เขต 5 1 0 0.00

เขต 6 2 2 100.00

เขต 7 1 1 100.00

เขต 8 3 3 100.00

เขต 9 1 1 100.00

เขต 10 2 1 50.00

เขต 11 2 1 50.00

เขต 12 1 1 100.00

เขต 13 7 3 42.86

รวม 23 19 70.37

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 
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3) สถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งเกณฑ์  
เป้าหมายคอื เขตสขุภาพจะต้องมสีถานพยาบาลเอกชนทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์แบบบูรณ
าการเขตสุขภาพละ 1 แห่ง ซึ่งผลการด�าเนินงาน พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 1, 5, 7 และ 12 
ยังไม่มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จ�านวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

เขตสุขภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม

จ�านวนสถานพยาบาลเอกชนทีม่กีาร
จดับริการคลนิกิกญัชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ

0 2 1 2 0 5 0 3 1 1 1 0 23 39

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 

จากผลการด�าเนินการดังกล่าวยงัพบว่าในบางเขตสขุภาพยงัไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามทีก่�าหนด พบว่า 
มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 

1. ผู้ให้บรกิารทัง้แพทย์แผนปัจจบุนัและแพทย์แผนไทยยงัขาดความมัน่ใจในการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ 
2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่ม Care  

Manager และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่สมควรได้รับยาจากกัญชา 
3. การบันทึกข้อมูลคัดกรองและติดตามข้อมูลผู้ป่วยโดยการใช้ โปรแกรม C-MOPH มีขั้นตอน หรือ

ความซ�้าซ้อนของการลงโปรแกรม ขาดการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นที่มีในระบบของหน่วยบริการแล้ว และ
หน่วยบริการหรือจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ 

4. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยบริการยังมีน้อยและขาดกระบวนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก10

3.2 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วิเคราะห์สถานการณ์ 
เมืองสมุนไพร (Herbal City) คือ จังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเป็นอัตลักษณ์ 

วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึงจุดเด่นทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกเพื่อเป็นแหล่งผลิต วัตถุดิบ
สมุนไพรของประเทศ การจัดบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการเป็นแหล่ง
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยอาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร มีจ�านวนท้ังสิ้น 14 จังหวัด  
แบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ 
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1) คลัสเตอร์เกษตร วัตถุดิบสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดอ�านาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี และ 
สกลนคร 

2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี 
3) คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก 

อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด�าเนินงาน

การด�าเนินการส่วนกลาง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด�าเนินการร่วมกับเมืองสมุนไพร

จากการตรวจสอบมาตรฐาน
วัตถุดิบสมุนไพร 28 ตัวอย่าง จาก
เมืองสมุนไพร 14 แห่ง พบว่า มี
เพียง 1 ตัวอย่างท่ีพบโลหะหนัก
เกินค ่ามาตรฐาน(Thai herbal 
pharmacopoeia) ได้แก่ ตัวอย่าง 
ไพล จาก วิสาหกิจ ชุมชนปลูกและ
แปรรูปสมนุไพร ทบัยายเชยีง จงัหวดั
พิษณุโลก พบ Cadmium มีค่า 
0.461 mg/kg ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ 
ก�าหนดไว้ไม่เกิน 0.3 mg/kg

ส่วนกลางแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ 
ทีพ่บว่ามสีมนุไพร ทีพ่บค่าโลหะหนัก
เกินค่ามาตรฐานและให้หน่วยงาน 
ในระดับพื้นที่ประสาน หน่วยงาน
เครือข่ายในจังหวัดเร่งด�าเนินการ 
ตรวจสอบสาเหตุ พร้อมด�าเนินการ
แก้ไขต่อไป 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นวัตถุดิบสมุนไพรผ่านตลาด
กลางวัตถุดิบสมุนไพร ภายใต้รูป
แบบงานอาหารเป็นยา ณ ตลาดไท 
ปทมุธานวีนัที ่11-13 มถินุายน 2564 

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ ณ ไอคอน
สยาม กทม. วันที่ 9-13 ธันวาคม 
2564 “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี 
วิถีถิ่น” 

3. สนับสนุนการตรวจรับรอง
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรเป้าหมาย
และสมุนไพรเด่นของจังหวัด 

คลัสเตอร์เกษตร วัตถุดิบสมุนไพร

1. เกษตรแปลงเ ล็กบางส ่วน 
ประสงค์ไม่ขึ้นทะเบียนรับรองการ
ปลูกพืชสมุนไพรให้ได ้มาตรฐาน 
GAP/ Organics เน่ืองจากใช้เวลา
นานและ ค่าใช้จ่ายในการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

2.ขาดการบูรณาการกับหน่วย
งานจากกระทรวงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ในระดับพื้นที่  

1.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการและขึ้น
ทะเบียน 

1.2 ส่งเสริม วางแผน ขั้นตอน
การด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่
การเตรียม พื้นที่ปลูก การปลูกและ
เก็บเกี่ยว 

2.1 ผลักดันโครงการพัฒนา
เมืองสมุนไพรเป็นนโยบายระดับ
จังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน  

2.2 ปรับกลไกการตรวจราชการ
เป็นการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
ร่วมกับส�านักนายกรัฐมนตรี  

1. ข ้อมูลเกษตรกรที่ เข ้าร ่วม
โครงการเมืองสมุนไพรรายเก่าและ
รายใหม่ รวม 1,135 ราย รายใหม่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 27.24

2. เกษตรกรรายใหม่ได้รับการ
อบรมGAP/Organics รวม 345 ราย

3 .พื้ น ที่ ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ รอ ง         
Organic มีการ ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรทั้งหมด 10 แหล่ง 
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด�าเนินงาน

1 . ก า ร ด� า เ นิ น ง า น บ า ง
กิจกรรม เช่น การจัดอบรมการ
ส่งเสริมพัฒนา ผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ สมุนไพรต้อง
ชะลอเนื่องจาก สถานการณ์
การแพร่ระบาดระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

1.1 วางแผนการด�าเนินงาน
และจัดการประชุมอบรม แบบ 
Online

1.2 ปรับรูปแบบการด�าเนิน
งานตามสถานการณ์และความ
เหมาะสมรายพื้นที่ 

1. การส่งเสริมและให้ค�าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการในจังหวัด

- จดัตัง้ศนูย์ให้ค�าปรกึษา (สระบรุ ีจนัทบรุี 
นครปฐม)              

- ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้านต่างๆ 
เช่น 1) ม ีการประชาสัมพนัธ์การตลาดทัง้แบบ 
Offline และ Online 2) มกีารพฒันาผลติภณัฑ์
สมุนไพรเด่นในจังหวัด เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะ
เบียนอย.ได้ 3) อบรมส่งเสริมผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับพรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 
4) พื้นที่รวบรวมข้อมูลจัดท�ารายงานข้อมูล 
ผู้ประกอบการ/โรงงานสมุนไพร/การซ้ือขาย
ของ โรงงานอุตสาหกรรม 

- สถานประกอบภาคเอกชน 924 แห่ง 
(นครปฐม 291 แห่ง, สระบุรี 173 แห่ง, 
ปราจีนบุรี 228 แห่ง ,จันทบุรี 232 แห่ง) 

-  โรงงานยาสมนุไพรทีไ่ด้รบัมาตรฐาน GMP 
5 แห่ง (รพ.ดอนตูม จ.สกลนคร, รพ.เสาไห้ 
และรพ.หนองโดน จ.สระบุรี, รพ.เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และรพ.เขาคิชฌกูฏ 
จ.จันทบุรี  

คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย

1 . เนื่ อ งจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรน่า 2019 ท�าให้ต้อง
ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุการ
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
(COVID-19) 

2. การพฒันาศกัยภาพเส้นทาง 
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 
เด่นบางพื้นที่ยังไม่มีความหลาก
หลายและน่าสนใจในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

3.การบูรณาการกับหน่วย
งานจากกระทรวงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

1.1 วางแผนการด�าเนินงาน 
และจัดแบบOnline

2.1 การบูรณาการในระดับ
กระทรวงทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อจัดท�านโยบาย ระดับจังหวัด 
โดยให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน

1. เมืองสมุนไพรคลัสเตอร์ท่องเที่ยวฯ 
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อม 
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสอดรับ
กับเส้นทางการท่องเที่ยวฯ โดยมีการ พัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวในคลัสเตอร์ รวม 12 
เส้นทาง       

2. พื้นที่จัดท�ารายงานข้อมูลจ�านวน 
นักท่องเที่ยวและมูลค่าการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัเมอืงสมนุไพร คลสัเตอร์การท่องเทีย่วฯ 
เพื่อดูแนวโน้มและประกอบการวางแผนการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด11



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
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4. สภาพปัญหา ข้อจ�ากัด และโอกาสในการพัฒนา  

4.1 สภาพปัญหา ข้อจ�ากัด
เนือ่งจากตลอด 40 กว่าปีทีผ่่านมากญัชาได้ถกูตตีราเป็นสารเสพตดิ ผดิกฏหมาย แม้จะมกีารใช้กนัอยู่

บ้างตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยแต่ก็ไม่ได้เป็นทีย่อมรบัในทางการแพทย์แผนปัจจบุนัในวงกว้าง ระบบการ
เรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
เองกไ็ม่ได้มีบรรจุไว้ในหลกัสตูร แพทย์ในทกุสาขา หากไม่ได้รบัการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบักัญชาทางการแพทย์
ทีพั่ฒนาขึน้มาในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาย่อมไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งดงักล่าวเพยีงพอต่อการดูแลผูป่้วย ส่งผลให้บุคลากร
ทีเ่กีย่วข้องอยูใ่นระบบบรกิารสขุภาพขณะนี ้ยงัไมไ่ด้รับการถา่ยทอดองค์ความรูท้ี่จ�าเป็น มคีวามจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างทัศนคติด้านบวกแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งจะท�าให้การ
ด�าเนินการตามนโยบายไปสู่เป้าหมายได้  

การสร้างระบบบรกิารเพ่ือให้ผูป่้วยสามารถเข้าถึงบรกิารได้ง่าย แต่ยงัคงได้รบัความปลอดภยัและได้ผล
การรกัษาตามทีค่าดหวงัเป็นปัญหาทีท้่าทายต่อผูบ้รหิารด้านสาธารณสขุ การควบคมุการใช้ทีม่ากเกนิไปท�าให้
ผูป่้วยส่วนหนึง่หันไปใช้กัญชาทีผ่ดิกฎหมาย แต่การผ่อนคลายการควบคมุจนเกนิไปจะน�าไปสูปั่ญหาด้านสังคม
และการน�ากญัชาทางการแพทย์ไปใช้ผดิวถัตุประสงค์ ซึง่เป็นสิง่ทีส่งัคมยงัคงถกเถยีงกันถงึจดุสมดลุ และความ
พอดีของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์

การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้มีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2562 ด้วยมีผู้ป่วยมะเร็ง

ชนิดต่างๆ เป็นผู้รับบริการหลัก และเน้นการใช้กัญชาทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการรักษาตามมาตรฐาน  
ในระยะแรกของการให้บริการอาจมีความสับสนและความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เราจึงเริ่มจากการศึกษาความปลอดภัยในการใช้ การเฝ้าระวังอาการข้างเคียง
ที่ไม่พึงประสงค์ จนม่ันใจได้ว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความปลอดภัยหากใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมและ
บริหารยาด้วยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ทมีพยาบาลมีการตดิตามผลการรกัษาท้ังรปูแบบผูป่้วยนอกและใช้การแพทย์
ทางไกลเพื่อลดการมาโรงพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

ผูป่้วยมะเรง็ทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีคณุภาพชีวติดข้ึีน นอนหลบัได้ อาการ
ปวดทุเลา สามารถกินอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ในรายที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่สามารถให้การรักษา 
อืน่ใด เช่น ผ่าตดั ฉายรงัส ีรบัยาเคม ีกย็งัสามารถรบักญัชาทางการแพทย์ได้หากไม่มข้ีอห้ามในการใช้ นบัเป็น 
ทางเลือกสุดท้ายที่ผู้ให้บริการสามารถให้ได้ โดยไม่เป็นภาระด้านการเงิน ส่งผลด้านดีต่อผู้ป่วยและญาติ  
ไม่ให้รู้สึกว่าสิน้หวงั หมดหนทางทีจ่ะรกัษาใดๆ แม้กญัชาทางการแพทย์จะยงัไม่สามารถรกัษามะเรง็ได้โดยตรง  
แต่การใช้กญัชาทางการแพทย์อย่างเข้าใจปราศจากอคตแิละเปิดใจน้อมรบัความรูใ้หม่ๆ จะท�าให้กญัชาทางการ
แพทย์สามารถเข้ามาอยู่ในระบบสาธารณสุขไทยได้ การสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้องและถ่ายทอดอย่างตรงไป 
ตรงมาจะสร้างทัศนคติด้านบวก ลบภาพจ�าในอดีตท่ีเคยตีตรากัญชาว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ถือเป็นความ
ท้าทายของวงการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือแผนไทย  เมื่อผู้ให้บริการการแพทย์มีความ 
เชื่อมั่น ย่อมพร้อมที่จะน�าการบริการสู่ผู้รับบริการ การมุ่งสร้างความรู้แก่ประชาชนฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ
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และไมส่ามารถท�าให้การใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับได้ ควรพัฒนาสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์แก่กลุ่มผู้ให้บริการอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบบริการของกัญชาทางการแพทย์
ขยายสู่ทุกภูมิภาคในสถานบริการทุกระดับ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม

การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีการด�าเนินการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการ

แพทย์แผนไทยโดยมีการน�ากัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลอาการของผู้ป่วย ต�ารับ
ยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมของการแพทย์ไทยเดิมให้สามารถเข้าได้กับยุคสมัย และเป็นท่ียอมรับใน 
วงค์การแพทย์รวมถึงสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่าง 
ถกูต้อง และเป็นไปในทศิทางเดียวกันตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคูกั่บแพทย์แผนปัจจบัุน ท้ังนีท้างกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกได้มกีารจัดตัง้หน่วยบรกิาร “คลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทย” 
ขึ้นเพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยต�ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน�้ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันโดยมีหลักเกณฑ์การจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย โดยได้เริม่การใช้ต�ารับยาท่ีมกีญัชาปรงุผสมอยูใ่นปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจบัุน ต�ารบัยา
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยและสั่งจ่ายโดยบุคลากรที่เป็นผู้ได้รับรองใบประกอบวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรอืสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ท่ีผ่านการอบรมหลกัสตูร
การใช้กญัชาทางการแพทย์แผนไทยซึง่ผลติภายใต้รปูแบบพเิศษของการเข้าถงึยา (SAS) และได้รบัอนญุาตให้
จ�าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5  

การใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ตามแนวเวชปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ ในการดูแล
รกัษาผูท้ีเ่ข้ารับบรกิาร ทีค่ลนิิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทย จ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมอืจากทมีสหสาขาวชิาชพี
ที่ได้รับการเตรียมพร้อมทั้ง ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดกระบวนการหรือขั้นตอน
การท�างานที่มีประสิทธิภาพ การใช้ยาให้เกิดประสิทธิผลและไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการใช้ยาที่ผิด 
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือแพทย์แผนไทย  
พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์  

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะมีการจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ต�ารับ และน�้ามันกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย โดยคัดกรองผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาในคลนิิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเป็นหลกั และ
มรีะบบคดักรองผูป่้วยตามเกณฑ์คัดกรองการให้บรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการ
จดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบรกิารสขุภาพ ทัง้นีก้ารใช้ต�ารบัยามุง่เน้นในการรกัษา 
ผู ้ป่วยที่มีเกณฑ์ โรคหรือภาวะเป้าหมายหลากหลายกลุ ่มอาการโดยเฉพาะกลุ ่มอาการ นอนไม่หลับ  
อาการปวด มะเร็งที่เกี่ยวกับอวัยวะ ไมเกรน เบ่ืออาหาร ภูมิแพ้ พาร์กินสัน และชัก จากประสบการณ์ใช้ 
ต�ารับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่และน�้ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยการเก็บข้อมูลส�ารวจการ
ใช้ยา พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยามีความพึงพอใจในผลของการรักษาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถนอนหลบัได้ดขีึน้ บรรเทาอาการปวดเรือ้รงั ช่วยให้เจรญิอาหาร บรรเทาอาการปวดศรีษะจากไมเกรน 
และอาการสั่นเกร็งจากโรคพาร์กินสัน เป็นต้น 
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4.2 โอกาสในการพัฒนา 
การใช้กัญชาในทางการแพทย์ของไทยยังมีช่องทางที่จะพัฒนาต่อยอดได้อีกมาก เพื่อจะได้มีการ

วิเคราะห์/วิจัยเพิ่มเติมในสารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของกัญชา และการสกัดสารที่มีสรรพคุณทาง
ยาเพื่อน�าไปวิจัยในการน�าไปใช้เพื่อผลการรักษาในทางการแพทย์ หรือที่มีผลต่อสรีรวิทยา หรือการรักษาโรค
หรือสภาวะต่างๆของร่างกาย เพือ่ขยายความครอบคลมุและสรรพคณุในการใช้กญัชาทางการแพทย์ได้มากขึน้ 
เพือ่น�าไปใช้ในการรกัษาโรคทีย่งัไม่มผีลการวจัิยมายนืยนัการรกัษา เพราะยงัสามารถท�าการศกึษาวจิยัในการ
สกัดสารส�าคัญต่าง ๆ อีกหลายชนิดของกัญชาว่าจะมีผลต่อการรักษาโรคอะไรได้อย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน 
และอาจน�ามาใช้แทนยาทางเคมีในปัจจุบันได้อีกด้วย ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการสั่งยาจากต่างประเทศ และ
อาจลดภาระค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ในอนาคต

 กญัชาทางการแพทย์สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจบุนัทีม่อียู ่ในกรณทีีผู้่ป่วยไม่สามารถใช้ยาดงักล่าว 
ในการรักษาได้ อย่างไรกต็ามกญัชาหากมกีารน�ามาใช้ในทางทีไ่ม่เหมาะสม กย่็อมเกดิผลกระทบทางลบเช่นกนั 
ดังนั้นจึงเห็นควรทบทวนการควบคุมดูแล การศึกษาทางคลินิกและการใช้ประโยชน์ของกัญชา ดังนี้

1) การใช้กัญชาทางการแพทย์ ควรเป็นไปตามข้อบ่งชี้โดยค�าสั่งแพทย์ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการ
พัฒนาการศึกษาวิจัยทางคลินิก สั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งน�าไปสู่การใช้กัญชาทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป

2)  การศกึษาและพฒันาพนัธุพ์ชืกญัชา ควรส่งเสรมิสนบัสนนุการศกึษาและพฒันาพนัธุท์ีน่ิง่ และให้
สารออกฤทธิ์ที่ต้องการมีปริมาณสูง รวมถึงการพัฒนาการปลูกให้กัญชาที่เหมาะสมส�าหรับใช้ทางการแพทย์  
โดยการใช้หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีดี่ในการเพาะปลกู (Good Agriculture Practice) เนือ่งจากหากการเพาะปลกู 
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะท�าให้มีเชื้อราที่จะท�าให้สารท็อกซินที่เพิ่มอาการผิดปกติ
ทางจิต (psychosis) และรุนแรงมากขึ้น 

3) ควรมกีารให้ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการปลกู การเกบ็เกีย่ว การเกบ็รกัษา (เช่นเดยีวกบัการถนอม
อาหาร) การแปรรูป เพื่อควบคุมคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์

4) การศึกษาวิจัยการสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีในพืชกัญชา เช่น THC, CBD, THCV เป็นต้น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อน�ามาใช้ในทางการแพทย์ที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยที่ชัดเจน

5) การศึกษาทางคลินิก ควรส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิก เพิ่มพูนองค์ความรู้และ
ศักยภาพของสารต่างๆ เพื่อใช้ทางการแพทย์ 
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สรุปการเสวนา

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 15.30 น. - 17.30 น. ห้องประชุม Meeting Room 5-6

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
   
  ผู้อภิปราย
 นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ  ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 
 นายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศร  กรมการแพทย์
 พท.อมรรัตน์ ราชเดิม        โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ผู้ด�าเนินการอภิปราย
 พท.ป.พรชัย สว่างวงค์    โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 
ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 
 ฤทธิ์ส�าคัญของ CBD คือ ต้านอาการชัก ลดอาการปวด โดยไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ในแผนปัจจุบัน
จึงน�ามารักษาโรคลมชัก โดยกัญชาที่ได้มาต้องเป็นกัญชาที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า ไม่มีสาร
เจือปน และต้องมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน มีคู่มือให้แพทย์หรือผู้ที่จะน�าไปใช้ โดยผู้ให้บริการในคลินิกต้องผ่านการ
อบรม 
 กัญชาที่มี THC เด่น หรือ THC:CBD ในสัดส่วน 1:1 จะน�ามาใช้ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วย 
มะเร็งที่รับเคมีบ�าบัด และใช้เพื่อลดอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งจากประสาทเสื่อม นอกจากนี้มีการใช้เพื่อ 
ลดอาการปวดประสาทส่วนกลาง ช่วยเพ่ิมความอยากอาหาร ลดอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยอัลไซเมอร ์
ทีไ่ม่อยูน่ิ่ง ผู้ทีม่คีวามวติกกงัวล โรคสะเก็ดเงนิ สามารถใช้ได้ตามดุลพนิจิ โดยต้องตดิตามผล และมงีานวจิยัว่า
ผู้ป่วย HIV ที่ได้รับกัญชาที่มี THC เด่น จะรับประทานอาหารได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�าคัญ
 ในประเด็นกัญชารักษามะเร็ง มีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนใช้แล้วบอกว่าดีขึ้น แต่ระยะยาวพบว่าในที่สุด
ผู้ป่วยก็เสียชีวิตอยู่ดี มีการศึกษาวิจัยการน�าสารสกัดกัญชาใช้รักษามะเร็ง โดยน�าเซลล์มะเร็งต่าง ๆ  และเซลล์
ปกตมิาทดลอง ในหลอดทดลอง แล้วน�าสารสกัดกญัชาในอตัราส่วนต่าง ๆ  ใส่ลงไป ผลปรากฏว่ามเีซลล์มะเรง็
บางชนิดตาย บางชนดิลดขนาดหรอืลดจ�านวนลงได้ ขณะเดยีวกนัเซลล์ปกตทิีเ่ป็นตวัเปรยีบเทยีบยงัเป็นปกตดิี 

Symposium 2
“กัญชาไทย” กับการแพทย์
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โดยมะเร็งที่ได้ผล คือ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม มะเร็งทางเดินน�้าดี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังต้องศึกษาวิจัยใน
สัตว์ทดลอง และในคนต่อไป
 การศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยใช้อตัราส่วนท่ีได้ผลในหลอดทดลอง กลุม่ท่ี 1 ให้สารสกดักญัชา กลุม่ท่ี 2 
ให้ยาเคมีบ�าบัด กลุ่มที่ 3 ให้เป็นตัว Maintain Control คือไม่ให้อะไรเลย พบว่า กลุ่มที่ได้สารสกัดกัญชา
ก้อนมะเร็งยุบลง กลุ่มที่ได้เคมีบ�าบัดที่ตอบสนองกับยามะเร็งตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยุบลง แต่กลุ่มที่ได้สาร
สกัดกัญชายุบมากกว่า  ขณะเดียวกันกลุ่มที่ 3 ก้อนมะเร็งยังเหมือนเดิม แสดงให้เห็นว่าสารสกัดกัญชาได้ผล
กับมะเร็งบางชนิดในสัตว์ทดลองซึ่งต้องศึกษาวิจัยในคนต่อไป 
 กรมการแพทย์ท�าความร่วมมอืกบัภาคเอกชน มกีารจดัตัง้ International Medical With Research 
Center มคีวามมุง่หมายให้เป็นศนูย์กลางการบูรณาการวิจยักญัชาในเอเชยี โดยมแีผนการจดัการส่งเสรมิการ
วิจัยกัญชาทางการแพทย์ ทั้งด้านการปลูก การสกัดผลิตภัณฑ์ การน�ามาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและเศรษฐกิจ พัฒนาให้คนมีความกินดีอยู่ดี 

 นายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี 
กรมการแพทย์
 สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับกัญชา จึงจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการขึ้นเพื่อน�าบริการในส่วนนี้สู่ประชาชน เป็นท่ีทราบกันดีว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยเรื้อรัง
ระยะประคับประคอง การรักษาแบบแผนปัจจุบันอาจไม่สามารถตอบโจทย์คนไข้ได้ เช่น คนไข้มีภาวะท่ีไม่
สามารถผ่าตัดได้ ไม่สามารถฉายแสงเพิ่มเติมได้ หรือไม่สามารถรับเคมีบ�าบัดได้ เป็นที่มาที่คนไข้กลุ่มนี้จะ
เสาะแสวงหากัญชาทางการแพทย์ ปัจจุบันมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนที่เว้นจากการ
ขึ้นทะเบียน ซึ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องได้รับกัญชาที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงมีการ
พฒันาการบรกิารรกัษาด้วยกญัชาทางการแพทย์ให้กบัประชาชนอย่างปลอดภยัรวดเรว็และครอบคลุมขึน้ ใน
หน่วยบริการสาธารณสขุสงักดักรมการแพทย์และส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ซึง่คลนิกิกญัชาทางการ
แพทย์แบบบูรณาการจะผสมผสานระหว่างศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยใช้หลักการ 
6 Building Blocks 
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นแห่งแรก ๆ ที่ร่วมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณา ด�าเนินการ 
ภายใต้แนวทางท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกร่วมกับกรมการแพทย์พัฒนาขึ้น เมื่อเดือน
มกราคม ปี พ.ศ.2564 โดยจัดทีมสหวิชาชีพที่ได้รับการอบรมหลักสูตรสั่งจ่ายกัญชา เภสัชกรและพยาบาลที ่
ผ่านการอบรม Care Manager ให้บริการที่คลินิกฯ ด้านระบบสารสนเทศมีการรายงานการสั่งจ่าย รายงาน
ความปลอดภัย เข้าระบบตามเกณฑ์ที ่อย. ก�าหนด ในส่วนยากญัชากรมการแพทย์สนบัสนนุเป็นสตูรที ่THC เด่น 
และมีส่วนที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรมท้ังสูตร 1:1 และสูตร High THC ในระยะเริ่มต้น และ 
มีในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ให้การสนับสนุนต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมแบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
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 โครงสร้างของคลินกิกญัชาทางการแพทย์แบบบรูณาการของสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิไม่ได้มตี�าแหน่ง 
แพทย์แผนไทย ด้วยโครงสร้างแตกต่างกับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ใน
สังกัดของส�านักงานกระทรวงสาธารณสุข จะมีต�าแหน่งเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ จึงบูรณาการร่วมกับกรมการ
แพทย์แผนไทยฯ  โดยมีการจัดให้แพทย์แผนไทยให้บริการในคลินิกฯ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็น
โมเดลการพัฒนาบริการ
 การใช้กัญชาในทางแผนปัจจุบันจะใช้ปริมาณสารออกฤทธิ์ค่อนข้างสูง ในบางกรณีมีข้อห้ามใช้ อาจ
ไม่ปลอดภัยกับโรคเดิมหรือยาที่คนไข้รับประทานอยู่ การรักษาจะค�านึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก  
จึงมีการส่งต่อให้รักษาแบบแพทย์แผนไทย เพราะยาจะมีความละมุนกว่า สารออกฤทธ์ิมีความเข้มน้อยกว่า 
โดยการนัดรักษาต่อเนื่องจะนัดคนไข้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง และจะติดตามประเมินผลการรักษาคนไข้เพื่อให้
ทราบได้ถึงประโยชน์ อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อนต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะโทรติดตามคนไข้ทุก
รายในวันที่ 3 วันที่ 7 วัน และ 1 เดือน หลังการรักษา
 การรักษาในคลินิก พบผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งมะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบ
ทางเดินอาหาร และมะเร็งทางนารีเวช ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนของมะเร็งศีรษะและคอค่อนข้างมากถึง 44% 
คนไข้เหล่านี้จะถูกรักษาท้ังผ่าตัด ฉายแสง เคมี คุณภาพชีวิตไม่ค่อยดี น�้าลายจะแห้ง ๆ ปวดตึงบริเวณคอ  
กินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลบั จากการติดตามประเมนิผลการให้ยากญัชาในส่วนนี ้พบว่า ส่วนใหญ่คนไข้ 72% 
อาการดีขึ้น อาการปวดลดลง กนิข้าวได้ นอนไม่หลับ อาการคลื่นไส้อาเจียนดีขึ้น อาการปากแห้งคอแห้งดีขึ้น 
การมารับบรกิารในคลนิกิฯ มคีวามปลอดภยัท้ังในแง่ผูใ้ห้บรกิารซึง่ผ่านการอบรม ผลติภณัฑ์มีคณุภาพ มรีะบบ
ตดิตามอย่างใกล้ชดิ แต่หากซือ้กญัชาตาม Internet หรอือืน่ ๆ  แล้วได้รบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้รบัการขึน้ทะเบยีน 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก็อาจไม่ได้มีคุณภาพ การใช้อาจใช้ผิดวิธี สุ่มเสื่องต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่
พึงประสงค์ในระหว่างใช้ เพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
ที่มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย
 

 พท.อมรรัตน์ ราชเดิม 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
 การให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยมีผลิตภัณฑ์ 4 รูปแบบ คือ 1) สารสกัดกัญชา 2) ต�ารับ
ยาแผนไทย 3) น�้ามันกัญชาต�ารับอาจารย์เดชา 4) ต�ารับเมตตาโอสถ และต�ารับการุณโอสถ 
 ในทางการแพทย์แผนไทย ร่างกายประกอบด้วย 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ  
เมือ่ร่างกายได้รบักญัชาซึง่มรีสเมาเบือ่เข้าไปจะเป็นการกระตุน้ตวัธาตไุฟให้มากขึน้ โดยปกตทิศิทางของไฟใน
ร่างกายจะขึ้นเบื้องบน ฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสท�าให้มีคอแห้ง ปากแห้ง จึงแนะน�าให้ใช้น�้าผึ้งหรือมะนาวร่วม
กันกับการดูแลในผู้ป่วยที่รับกัญชา
 การใช้กญัชาทางการแพทย์ต้องใช้ให้ถูกตามทีก่�าหนดใน พรบ. ยาเสพตดิ ซึง่มกีารปรบัปรงุกฎหมาย
อยูเ่ป็นระยะ ปัจจบุนัมกีารปลดใบ ก้าน ต้น และราก ออกจากบญัชเีสพตดิเรยีบร้อยแล้วและมกีารส่งเสรมิให้
มีการใช้เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่ แต่ทั้งนี้การใช้ทางการแพทย์ก็ยังคงต้องอยู่ในขอบเขต ขณะนี้มีการพัฒนา
กัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากมีการปลดล็อกใบ ก้าน ต้น และราก ออกจากบัญชีเสพติด  
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มตี�ารับยาแผนไทย 5 ต�ารบั ถกูปลดลอ็ก ได้แก่ ต�ารบัศขุไสยาสน์ ต�ารบัยาแก้นอนไม่หลับ ต�ารบัยาแก้ลมแก้เส้น 
ต�ารับยาริดสีดวงหรือยาโรคผิวหนัง และต�ารับยาแก้โรคจิต ซ่ึงเดิมการใช้กัญชาทางการแพทย์อาจถูกมอง
เฉพาะในส่วนปลายน�า้ แต่ในปัจจบุนัมติขิองกญัชามตีัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ เพือ่ให้ได้ผลติภัณฑ์กญัชา 
Medical Grade 
 การใช้กญัชาทางการแพทย์ แพทย์แผนไทยทีส่ัง่จ่ายกญัชาจะต้องผ่านการอบรม นอกจากนีย้งัมใีนส่วน
เกีย่วกบัมาตรฐานต่าง ๆ  ทัง้มาตรฐานสถานพยาบาล มาตรฐานตวัผลติภณัฑ์ ปัจจบุนักรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก เปิดคลินิกกัญชาท่ีโรงพยาบาลยศเส และการจายไปตามศูนย์บริการต่าง ๆ ของ 
กรมฯ มีผู้ป่วยประมาณ 20,000 รายแล้ว ซึ่งการใช้ต�ารับยาในผู้ป่วยแต่ละรายจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้
สั่งใช้ การเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย พบว่า มีความปลอดภัย อาการต่าง ๆ ก่อน
รับยาเริ่มลดลง ผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นมากขึ้น นอกจากนี้มีการจัดท�า Guideline การให้บริการกัญชาตามกลุ่ม
โรค/อาการ เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบให้กับสถานพยาบาลอื่น ๆ 
 ปัจจบุนักรมฯ ก�าลงัเกบ็ข้อมลูการใช้กญัชาในคนไข้พาร์กนิสนั คนไข้มะเรง็ คนไข้โรคเรือ้รงัอืน่ ๆ  เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลในการผลักดันให้เข้าบัญชีหลักยาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้ว 3 ต�ารับ คือ 1) ต�ารับศุขไศยาศน์                      
ต�ารับแก้ลม แก้เส้น และน�้ามันกัญชาของหมอเดชา ซึ่งจะช่วยให้มีการสั่งจ่ายเพิ่มมากขึ้น
 

ช่วงถาม - ตอบ

 ค�าถาม  การใช้กัญชาใน Intermediate Care : IMC ในทางการแพทย์แผนไทย ใช้ในกลุ่มอาการใด 
 ค�าตอบ ใช้ดูแลคนไข้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็ก และคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหลัง
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สรุปการเสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00-15.00 น. ณ เวลา 15.30-17.30 น. ณ Meeting room 5-6 

รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

  ผู้อภิปราย
 คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ  ผู้อ�านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร  ราชบัณฑิต

 ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์  ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย

 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ   ส�านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

  ผู้ด�าเนินการอภิปราย

    ภก.จักรกฤษณ์ สิงห์บุตร  เภสัชกรช�านาญการ สถาบันการแพทย์แผนไทย

        ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร 
ราชบัณฑิต
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เชิญให้เป็นคณะท�างานจัดท�าข้อมูลวิชาการฯ  
เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลประกอบในการขึ้นทะเบียนกัญชาไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกกับ
องค์การยูเนสโก  กัญชาไทยเป็นภูมิปัญญามีมาต้ังแต่โบราณ มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะน�าภูมิปัญญาด้านการ
ใช้ประโยชน์จากกัญชาไทย  เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกได้ โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
ขบัเคลือ่นข้อมลูเชงิวชิาการ กรมส่งเสรมิวฒันธรรมขบัเคลือ่นในเรือ่งของขัน้ตอนและระเบยีบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อน�าภูมิปัญญาจากชุมชนเข้ามาสู่ระดับจังหวัด จากจังหวัดเข้าไปสู่ระดับชาติ แล้วเข้าไปสู่ระดับโลก
 กัญชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในบริบทเดียว เป็นที่รู้กันว่า “กัญชาไทย” เป็นกัญชาที่ดีที่สุดในโลก 
โดยเฉพาะกญัชาทีม่าจากจงัหวดัสกลนคร  จงัหวดันครพนม จงัหวัดกาฬสนิธุ ์เป็นแหล่งผลติกัญชาอนัดบัหนึง่ 
ต่างชาติรู้จักดีโดยเฉพาะต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัยช่วงสงครามอินโดจีน ซ่ึงมีฐานทัพอยู่ท่ีจังหวัด
อุดรธานี กับจังหวัดอุบลราชธานี 
 “Thai stick” คือชื่อ กัญชาสายพันธุ์ไทย นอกจากกัญชาเป็นพืชที่มีบทบาทในเรื่องนันทนาการ ยังม ี
บทบาทในวิถีชีวิตของคนในเรื่องวัฒนธรรมการรับประทาน มีข้อมูลทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสุ่มตัวอย่างในน�้าที่ท�าส้มต�า จากร้านดังในจังหวัดขอนแก่น พบสาร Tetrahy-
drocannabinols (THC) ซึง่เป็นสารท่ีพบมากในกญัชาทกุร้าน และจากการเกบ็ข้อมูล ภาคเหนอื ภาคใต้ และ 

Symposium 3
เส้นทางกัญชาไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก
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ภาคอสีาน พบว่า มกีารน�ากญัชามาใช้ในบรบิทของการท�าเป็นอาหาร เครือ่งปรงุ ซึง่ปัจจบุนัมอีตุสาหกรรมพฒันา 
ต่อยอดเป็นเครื่องปรุง ส่งออกขายเป็นผลิตภัณฑ์ และยังมีการใช้ประโยชน์เป็นเครื่องนุ่มห่ม โดยเส้นใยที่ได้
จากกัญชา เรียกว่า “กัญชง” ที่มีปริมาณสาร THC ต�่า 
 การแพทย์แผนไทยมีต้นต�ารายาแผนไทย อยู่ 4 ชุดใหญ่ ชุดที่หนึ่งเป็นใบลาน หรือที่เรียกว่า คัมภีร์ธาต ุ
พระนารายณ์ฉบับใบลาน ในใบลานเป็นต�ารับยาท่ีมีหมอหลวงปรุงถวายพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ปลายสมัย
พระนารายณ์มาจนถึงสมัยพระเพทราชา ราชวงศ์บ้านพลูหลวง โดยมีหมอหลวงบันทึกไว้จนตกทอดมาจนถึง 
ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสมบัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ภายหลังตกทอดมาเป็น
ของสมบัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โดยท่านมอบให้หอสมุดแห่งชาติ 
เกบ็รกัษาต่อไป ปัจจบุนันีม้กีารตพีมิพ์เป็นต้นฉบบัอนรุกัษ์ เผยแพร่ทางออนไลน์ ในต�ารายามตี�ารบัยาอยู ่2 ขนาน 
ต�ารับขนานที ่1 คอื ยากนิข้าวได้ ท�าให้กนิข้าวได้ง่าย เพิม่ความอยากอาหาร โดยมอีงค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์
รับรอง ขนานที่ 2 ช่วยเรื่องการนอนหลับ มีต�ารับยาศุขไสยาศน์ ช่วยนอนหลับอย่างเป็นสุข มีข้อมูลทาง 
วชิาการรบัรอง จะเหน็ว่าภมูปัิญญาเหล่านีโ้บราณใช้มาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา แต่สมยัก่อนหน้านัน้ยังไม่พบ
หลักฐาน แต่เชื่อว่ามีการใช้มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จวบถึงปัจจุบัน ในเรื่องของการใช้เป็น
ยามีหลักฐานชัดเจนว่า ใช้มาแต่โบราณตั้งแต่ต�ารับยาท่ีอยู่ในราชส�านักจนกระท่ังต�ารับยาท่ีชาวบ้านใช้ท่ัวไป 
จากต้นสายคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ จนกระทั่งถึงศิลาจารึกต�ารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็น 
ศิลาจารึกต�ารับยารุ่นแรกก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 (ขณะนั้นรัชกาลที่ 3 เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 2)  
ในขณะท่ีเป็นพระราชโอรส ได้บูรณะวัดราชโอรสารามและย้ายจากหอพระสมุดหลวงไปจารึกไว้ที่ 
วัดราชโอรสาราม เมื่อขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 3 ได้ย้ายไปจารึกไว้ที่วัดโพธิ์ จะเห็นว่าต�ารับยาทั้งหลายใน
เอกสารต้นฉบบั เริม่ต้นจากคมัภร์ีธาตพุระนารายณ์ ศลิาจารกึราชโอรส ศลิาจารกึวดัโพธิ ์ซึง่ล้วนแต่มตี�ารบัยา
เข้ากัญชาทั้งหมดอยู่ในต�าราแผนโบราณของไทย จนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่ 5 ให้เอาข้อมูลที่อยู่ในหอพระสมุด
หลวงมาช�าระอกีรอบ และให้เขยีนลงบนสมดุไทยตวัอกัษรหรดาล หนงัสอืเล่มนัน้ภายหลงักรมศลิปากรน�ามา
พิมพ์ โดยเรียกชื่อตามหมวดความรู้ว่า ต�าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รวบรวม 
ตพิีมพ์ แบ่งเป็นเล่ม 1 และเล่ม 2 ดังนัน้ในบรบิทของการใช้กญัชาท่ีเป็นทางการในเอกสารทีเ่ป็นเอกสารชัน้ต้น 
 เป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ มีเรื่องราวของกัญชาที่ใช้ในบริบทของยาอยู่ 
 ถดัจากนัน้เป็นเอกสารช้ันรองลงมา เช่น หนงัสอืแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ จนกระทัง่ถึงปัจจบัุนจะเห็นว่า
มตี�ารับยาอกีมากทีเ่ข้ากญัชา เพราะฉะนัน้ในเรือ่งบรบิทของภมูปัิญญาวัฒนธรรมทีค่นไทยรูจ้กัใช้กญัชา ตัง้แต่
ก้าน ใบ ราก ช่อดอก น�ามาใช้ท�ายาเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยระบบของหลวง เอกสาร
ก็ได้เผยแพร่ศิลาจารึก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนรับรู้ และมีส่วนใช้
ประโยชน์ในเรื่องต�ารับยาที่เข้ากัญชา 
 บริบทของเครื่องนุ่มห่ม คือ กัญชาที่มี THC ต�่า มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ภูมิปัญญานี้อาจจะเป็น
ภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาทั่วไป “Common knowledge” มีเรื่องเล่าว่าเรือใบเรอืส�าเภาที่แล่นมาจากเมอืง
จนีสมยัก่อนไม่มเีครือ่งจกัรเวลาแล่นมาจากเมอืงจนีมาถงึเมอืงไทยได้ต้องอาศยัลม ฉะนัน้ปีหนึง่กจ็ะมลีมแล้ว
ไต้ก๊งก็จะดูทิศทางลม พอลมมาแล้วก็เรียกคนจีนลงเรือ ลมพัดไปทางไหนก็ไปตรงนั้น ชุดของผ้าใบท่ีจะรับ
ลมถ้าไม่ใช่ผ้าจากใยกัญชง (Hemp) ในอดีตน�าเข้าจากอินเดีย ถ้าไม่ใช้ Hemp ต้องเปลี่ยนผ้าใบถึง 4-5 ใบ  
แต่ถ้าเป็น Hemp เปลี่ยน 2 ครั้ง 



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
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 ในวัฒนธรรมของไทย ดั้งเดิมคนไทยไม่ได้ใช้กัญชง แต่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ 2-3 กลุ่มชาติพันธุ์ มีการใช้                 
กญัชงและกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของของชาตพินัธุ์นัน้ เช่น ชนชาตม้ิง อาข่า ลซีอ ลาหู ่ซึง่มกีารใช้ใน
วฒันธรรมดัง้เดมิ โดยเฉพาะชาวม้งใช้ผ้าปอกัญชงเป็นผ้าทีส่�าคญักบัวถิชีวีติตัง้แต่เกดิจนตาย โดยมวีฒันธรรม
ที่เล่าขานกันว่า “ถ้าตายแล้วไม่ได้ใส่ผ้ากัญชงไปบรรพบุรุษจ�าไม่ได้” กัญชงมีการใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และอยู่ในระดับอุตสาหกรรม ประเทศที่ผลิตกัญชงมากที่สุด คือ ประเทศจีน ซึ่งมีการผลิตเส้นใยกัญชงมาก 
เส้นใยกัญชงที่ผลิตจากประเทศจีนมีการพัฒนานวัตกรรมให้มีความอ่อนนุ่มมาก ในส่วนของประเทศไทยมี
ข้อมลูทางวชิาการเพยีงพอทีจ่ะน�าเสนอรปูแบบวธิกีารเตรยีมเส้นใยแบบชมุชนดัง้เดมิของประเทศไทย ซึง่เสือ้
หนึ่งตัว ต้องใช้เวลา 3 - 4 เดือน ต้องผ่านการลงปลูก ต้นสูงเกิน 2 เมตร ถึงเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวต้องลอก
เปลือกออก ต้องมกีระบวนการอาจถงึ 20 ขัน้ตอน เพือ่ให้ได้สย้ีอมธรรมชาตเิพือ่ใช้ทอเป็นผนืผ้าโดยมลีวดลาย
ที่แตกต่างของแต่ละชนเผ่า ซึ่งเปน็มรดกภูมปิัญญาทางวฒันธรรมของกลุ่มชาตพิันธุ์ มรดกทางภูมปิัญญาของ
คนไทย  
 บริบทด้านอาหาร มีประเด็นที่น่าสนใจว่าไม่มีพืชสมุนไพรตัวไหนท่ีมีบริบทความสัมพันธ์กับมนุษย์ได ้                  
หลายบรบิท มเีพยีงกญัชา ฉะนัน้กญัชามเีอกลกัษณ์มาก กญัชาทีป่ลกูมลีกัษณะทางชวีวทิยาพเิศษแตกต่างจาก
พชืทัว่ไป เนือ่งจากว่าสามารถปรบัตวัเองได้อย่างด ีมสีิง่ทีเ่รยีกว่า Phenotype Plasticity คือ สภาพทีย่ดืหยุน่ 
เช่น กญัชาจากสกลนครไปปลกูทีพ่ทัลงุกจ็ะปรบัสภาพให้เข้ากบัพืน้ทีท่ีป่ลกู ท�าให้เกดิสายพนัธุ ์Cultivate ใน
ส่วนการจดทะเบียนพันธุ์กัญชา กรมวิชาการเกษตรแจ้งว่าจะต้องปลูกให้ได้รุ่นที่ 7 หากยังมีความคงที่เหมือน 
F1 คอื รุ่นท่ีผสมพนัธุไ์ปถงึ F7 แล้วยงัคงที ่กจ็ดเป็นสายพนัธุไ์ด้ จะเหน็ได้ว่ากญัชามคีวามหลากหลายสายพนัธุ์ 
 

อาจารย์วราพรรณ ชัยชนะศิริ 
ผู้อ�านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยประเทศไทยเป็น
สมาชิกในล�าดับที่ 171 ในการเข้าไปร่วมน�ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไปเผยแพร่ให้ชาวโลก
ได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ล�้าค่า 
 ในอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ก�าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิก เมื่อเป็นภาคีสมาชิกแล้วต้องมีกฎหมายเข้ามา 
รองรับการเป็นภาคีสมาชิกนั้นใน ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการออก 
พระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559 ขึน้ โดยใน พรบ. ฉบบันีไ้ด้ก�าหนด 
ค�านิยามของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน คือ “ความรู้ การแสดงออก การ
ประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มคน 
หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่น โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตนเองและสภาพทางภูมิศาสตร์” ซึ่งองค์การยูเนสโกให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมหรือตัวของชุมชนเองในการที่เป็นผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 เกณฑ์การน�ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเข้าไปสู่การข้ึนทะเบียนน้ัน แบ่งการข้ึนทะเบียนออกเป็น 
3 รายการ คือ รายการตัวแทน รายการเสี่ยงต่อการสูญหาย และรายการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสงวนรักษา 
ดังนั้นในเมื่อองค์การยูเนสโกมีกฎหมายออกมาแบบนี้ ประเทศไทยก็จะต้องท�าตามอนุสัญญา โดยใน
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กระบวนการต่าง ๆ  ต้องผ่านการส�ารวจการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากนั้นจะน�าไปสู่การ
ขึน้บญัชีรายการเบือ้งต้นในระดบัจงัหวดัหรอืในกรงุเทพมหานคร ในกระบวนการขัน้ตอนของการขึน้ทะเบยีน
ต้องบอกว่า ในระดับจงัหวัดมคีณะกรรมการส่งเสริมรกัษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมในระดบัจงัหวดัทีจ่ะ
เป็นคณะแรกในการกลั่นกรอง ส่งเอกสารหรือส่งข้อมูลต่าง ๆ มาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แล้วกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาให้ตรงกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องในบริบท
ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา สาขาศิลปะการแสดง สาขาแนวปฏิบัติ
ทางสังคมพธิกีรรมประเพณแีละเทศกาล สาขาความรูแ้ละการปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล สาขางาน
ช่างฝีมอืดัง้เดมิ สาขาการละเล่นพืน้บ้าน กฬีาพืน้บ้านและศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั และสาขาทีอ่าจไม่เข้ากับ
สาขาใดใน พรบ. ฉบบันีห้้อยไว้ว่า ลกัษณะอืน่ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง แต่ ณ ขณะนีก้ญัชายงัไม่ได้ขึน้ทะเบยีน
ในบัญชีชาติ ซึ่งในอนุสัญญาระบุว่าก่อนจะไปสู่องค์การยูเนสโกได้นั้น ประเทศของเราจะต้องมีการน�าเสนอ
รายการมรดกภมูปัิญญานีเ้ป็นบญัชชีาติก่อน โดยปัจจบัุนขอเทยีบเคยีงกบัโขน นวดไทย  ซึง่ได้รบัความร่วมมอื 
และความกรณุาจากทางกรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลอืก ทีไ่ด้สนบัสนนุและร่วมท�าข้อมลู
นวดไทยจนได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
 ขณะนีร้ายการทีก่รมส่งเสรมิวฒันธรรมก�าลงัรวบรวมและจดัท�าข้อมลู ตลอดจนลงไปชมุชนแล้วถ่ายท�า
เน้ือหาสาระทีจ่ะเข้าไปสูก่ารพิจารณาขององค์การยเูนสโก คอื ผ้าขาวม้า หากจะน�ากญัชาข้ึนไปสูย่เูนสโกได้นัน้ 
ประเด็นที่ 1 จะต้องให้กัญชานั้นถูกส่งขึ้นมาจากตัวชุมชนเข้ามาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยตรง หรือผ่านที่
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เพื่อขอน�ารายการตัวกัญชาไปขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวฒันธรรม แต่ทัง้นีจ้ะต้องรูว่้าตวักญัชาสอดคล้องกับลกัษณะมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมใดใน 7 สาขา 
สอดคล้องในลกัษณะใด ซึง่อาจเกีย่วข้องกบัหลายลกัษณะ โดยกรอกแบบฟอร์มทีเ่รยีกว่า แบบ มภ.1 เป็นการ
กรอกแบบลกัษณะทัว่ ๆ  ไป และกรอกแบบ มภ.2 จะประกอบไปด้วยข้อมลูต่าง ๆ  ดงันี ้1) รายการทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะในชมุชนท้องถิน่ทีเ่สีย่งต่อการสญูหายใกล้ขาดผูส้บืทอด/รายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะในชุมชนท้องถ่ินท่ียงั
มีผู้สืบทอดและปฏิบัติอยู่  2) รายการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนและมีการปฏิบัติสืบทอดโดยทั่วไปหรืออย่างกว้าง
ขวาง มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และมคีณุลกัษณะบ่งบอกความเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมท้องถิน่
หรือของประเทศชาติ  3) มคีณุค่าทางประวติัศาสตร์วชิาการ ศลิปะ คณุค่าทางจติใจ คณุค่าเชงิสร้างสรรค์ หรอื
ผลงานควรค่าแก่การรักษาไว้ 4) มีการบันทึกหลักฐานหรือสามารถอ้างอิง สืบค้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของวัฒนธรรม  5) มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องอนุรักษ์ไว้มิให้เกิดการสูญหายหรือน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
ดงัน้ันจะเหน็ว่าในองค์ประกอบของตัวกัญชาเองกเ็ข้ากบัเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม
เช่นกัน

 ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ 
ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ภมูปัิญญาการใช้กญัชาไทยสามารถเข้าเกณฑ์ได้ท้ัง 5 ข้อ มหีลกัฐานเชิงประจกัษ์ อยูใ่นต�าราคมัภร์ีโบราณ
ของชาติ ซึ่งถูกประกาศไปแล้ว 162 ต�ารับ เป็นต�ารับที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ โดยจัดพิมพ์เป็นเล่มและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อีกส่วน คือ ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขได้
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ประกาศจัดกลุ่มต�ารับยาแผนไทยของชาติที่มีกัญชาผสมปรุงไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก. ข. ค. ง. ตอนนี้กลุ่ม ก. 
ม ี16 ต�ารบั ซึง่น�ามาใช้ในระบบบรกิารการแพทย์และสาธารณสขุในทกุสถานบรกิารแล้ว เพราะฉะนัน้เหล่านี้ 
คือ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และในส่วนการท�างานเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของตัวแทนเจ้าของชุมชนต่าง ๆ มีต�ารับยาของหมอพื้นบ้านกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคกว่า 30 ต�ารับ  
ที่ยื่นขอรับรองในคณะอนุกรรมการยาเสพติด ซ่ึงได้รับการรับรองว่าเป็นต�ารับยาหมอพื้นบ้านท่ีมีอยู่จริง 
ใช้ได้จรงิ เพราะฉะนัน้ส่ิงเหล่านีก้เ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นประจกัษ์พยานทีเ่ชือ่มโยงได้ว่าภมูปัิญญากญัชาไทยสามารถน�า
ไปสู่การประกาศเป็นบัญชีของชาติ
 คณะท�างานลงไปตามพื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่มีหมอพื้นบ้านดูแลรักษาสั่งสม 
สบืทอดไว้ ได้แก่ สกลนคร สรุาษฎร์ธานี พทัลงุ นครพนม ตาก เชียงใหม่ สรุาษฎร์ธาน ีเพชรบุร ีมท้ัีงในบรบิทของ
ต�ารับยาการแพทย์พืน้บ้านภมิูปัญญาไทย ๆ  อาหาร สิง่ทอ แต่ยงัไม่มสีิง่ก่อสร้าง ยกตวัอย่าง เช่น จงัหวดัพทัลงุ
เป็นบริบททีส่อดคล้องกบัวถิชีวิีต วฒันธรรม มรดกภมูปัิญญาท่ีจะสัง่สมสบืทอดท่ีชุมชนมส่ีวนร่วม ในวดัเขาอ้อ 
มีความโดดเด่นมาก มีข้อมูลต�ารับยากัญชาผสมปรุงอยู่ 108 ต�ารับ โดยกรมแพทย์แผนไทยฯ จะท�าข้อมูลเพื่อ
จะเสนออนกุรรมการกลัน่กรองของกระทรวงวฒันธรรมเพือ่จะประกาศให้ขึน้ทะเบยีนบญัชชีาตไิปในลกัษณะ
ที่เป็นภูมิปัญญาการใช้กัญชาไทย ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีประสบการณ์เรื่องนวดไทยมาก่อน 
 

 อาจารย์เบญจวรรณ บัวขวัญ 
อาจารย์ประจ�าสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ส�านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส�าคัญมากท่ีจะน�าไปสู่การได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ของมนษุยชาติ กระบวนการได้มาซึง่ 108 ต�ารบัภมิูปัญญากญัชาใต้ ได้รบัทุนจาก
กองทุนภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย ในการรวบรวมข้อมลูมรดกภูมปัิญญา มอีาจารย์ชัยวฒิุ พิยากลู ซึง่เป็นนกั
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ส�าคัญของภาคใต้ อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่รวบรวมเอกสาร
ทางด้านวัฒนธรรมของโนรา ร่วมในคณะท�างาน ในส่วนกระบวนการมดีฉินัซึง่ท�างานทางด้านวฒันธรรมมา 20 
กว่าปี โดยได้มกีารปฏบิติัการเชงิพืน้ที ่มกีารส�ารวจข้อมลู Explicit knowledge ทีส่�าคญั ส�ารวจเอกสารโบราณ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับโอกาสในการส�ารวจในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน คือ  
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก ภาคใต้ 3 จงัหวดัชายแดน และในส่วนของจงัหวดัพทัลงุ ทีแ่ยกจังหวดั
พัทลุงออกจังหวัดเดียว เพราะมีต�ารับต�าราจากแหล่งที่ส�าคัญก็คือ ส�านักเขาอ้อ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีสรรพเวทยา 
เพราะฉะนั้นจะพบเอกสารโบราณเป็นจ�านวนมาก โดยส�ารวจตามวัดต่าง ๆ จากเอกสารโบราณ 3 ส่วน  
ส่วนแรกเอกสารโบราณจากหนงัสอืใบลาน ส่วนท่ี 2 เอกสารจากหนงัสอืบุด หนงัสอืบุดมท้ัีงบุดด�าแล้วกบุ็ดขาว 
และส่วนที่ 3 จากบันทึกของหมอพื้นบ้านที่บันทึกเป็นเอกสารโบราณไว้ในเอกสารสมุดบันทึก หรือบันทึกไว ้
ในสมดุฝรัง่ คอื ในสมยัก่อนมสีมดุบนัทกึทีม่าจากต่างประเทศหรอืว่าสมดุจนี เมือ่ส�ารวจเสรจ็ก็มกีารท�าส�าเนา 
ก็มีการอ่านโดยผู้เชี่ยวชาญอ่านเอกสารโบราณว่า เอกสารฉบับนั้นมีต�ารับต�าราอะไรบ้าง แยกกลุ่มประเภท 
ท�าส�าเนา จัดท�าทะเบียน จัดท�าบรรณนิทัศน์ จากนั้นท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมาเป็นเอกสาร ขณะนี้
ส�ารวจไปได้ประมาณ 300 กว่าวัดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังเป็นฉบับร่าง และที่ส�าคัญ Tacit knowledge จาก
ตัวคนหรือที่เรียกว่า มุขปาฐะ (ค�าบอกเล่าสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ จากพ่อสู่ลูก สู่ลูกหลาน) ที่ท�าให้เห็น
ว่าต�ารับกัญชามีความส�าคัญมากในวิถีชีวิต 
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 ข้อมูล Tacit knowledge พบว่า กญัชาตอนท่ีประกาศเป็นพืชเสพตดิท่ีจริงแล้วมหีมอพืน้บ้านหลายท่าน 
ทีใ่ช้ต�ารับกญัชาอยู ่แล้วกมี็การปลกูตามบ้าน ปลกูตามหวัไร่ ปลายนา เพือ่ให้ลกูหลานได้ใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ 
ใช้กญัชาเป็นต�ารับ ไม่ใช่ยาเด่ียว เพราะฉะน้ันในต�ารับจะมกีารฆ่าฤทธิล์ดของกญัชา เพราะกญัชาเป็นพชืเบ่ือเมา 

อาจารย์วราพรรณ ชัยชนะศิริ 
ผู้อ�านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ขณะนีก้ญัชายงัไม่ได้มกีารขึน้ทะเบยีนบญัชใีนระดบัชาต ิจากข้อมูลเบือ้งต้นองค์ประกอบของตวักญัชา
เข้ากับลกัษณะของมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมอยูแ่ล้ว ดงันัน้ ต้องเสนอข้อมลูเข้ามาสูค่ณะอนกุรรมการเพือ่
พิจารณาการขึน้บญัชชีาติ เมือ่คณะอนกุรรมการพจิารณาเสรจ็เรยีบร้อยจะมกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
หลังจากน้ันกรมส่งเสริมวฒันธรรมในฐานะฝ่ายเลขาของคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทาง
วัฒนธรรม จะน�าเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เสนอไปที่ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบให้น�ากัญชาไปขึ้นทะเบียนเป็น
รายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม หรือรายการที่ต้องการรักษาโดยเร่งด่วนต่อองค์การยูเนสโกต่อไป เมื่อ
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะส่งเสริมความประจักษ์ และตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน�าไปสู่การสะท้อนถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในระดับโลกและแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ 

  

ช่วงถาม - ตอบ
 ค�าถาม ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา มีหลักพิจารณาอย่างไรในการน�ามาใช้ในระบบบริการ
สาธารณสุข ต้องมีหลักฐานเรื่องความปลอดภัย เรื่องประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
 ค�าตอบ เกณฑ์ในการคัดเลือกต�ารับยาที่เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข 
 1. ต้องเป็นต�ารับยาแผนไทย ซึ่งประกาศแล้วว่าเป็นของชาติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ภูมิปัญญาและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับ พ.ศ. 2542 จึงจะน�ามาส่งเสริมต่อ เพราะ
ต�ารับที่อยู่ในประกาศนั้น มีเงื่อนไข คือ ต้องมีการใช้สืบเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน 
 2. ตามเงือ่นไขของ WHO ถ้ามกีารใช้กนัมาต่อเนือ่งยาวนานเกนิ 50 ปี กถ็อืว่ามคีวามปลอดภยั
ต่อการน�าไปใช้ได้ แต่ก็ต้องมีการ Observe อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต�ารับยาทั้ง 16 ต�ารับ ที่คัด
เลือกมา เป็นต�ารับยาที่ถูกส่งเสริมให้ใช้ภายใต้โครงการวิจัย ซึ่งกรมฯ เก็บข้อมูลวิจัยร่วมกับหน่วย
งานโรงพยาบาลที่ใช้ โดยต�ารับยาที่คัดเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขของชาติเป็นปัญหาที่เป็น 
Commons Problem ของประชาชน 
 3. คัดเลือกต�ารับยาที่มีตัวยาน้อยสิ่ง การเลือกตัวยาน้อย ๆ จะควบคุมคุณภาพง่าย ไม่เลือก
ตัวยาที่มีสัตว์วัตถุ หรือธาตุวัตถุ หรือตัวยาที่หายาก เพราะประกาศเพื่อให้หมอพื้นบ้าน หรือชาวบ้าน
สามารถท�าได้ 
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 เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18 

เรื่อง การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมในต่างประเทศ
: กรณีศึกษาโควิด-19

ผู้เขียน ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว   

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี

 โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหม่ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และแพร่ระบาดไปหลายทวีปเป็นเวลากว่า 2 ป ี

แล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ การรับมือกับโรคอุบัติใหม่นี้จึง 

จ�าเป็นต้องใช้องค์ความรู้เดิมที่มีในการต่อสู้กับวิกฤต ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมถูกน�า

มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ในประเทศที่มีองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้มแข็ง ได้ถูกน�าความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ในการ

รักษาผู้ป่วยในกลุ่มอาการที่ใกล้เคียงกับโควิด-19 มาใช้ในการรับมือการระบาด ในรายงานฉบับนี้จะรวบรวม

สถานการณ์ในประเทศที่มีการแพทย์ดั้งเดิมเข้มแข็งและได้น�าการแพทย์ดั้งเดิมมาใช้เพื่อรับมือกับการระบาด

ของโรคโควดิ-19 จ�านวน 3 ประเทศ ได้แก ประเทศจนี เกาหลแีละอนิเดยี พร้อมทัง้วเิคราะห์และเสนอแนวทาง

ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ด้วยการแพทย์แผนไทยต่อไป

 ประเทศจีน
 จนีเป็นประเทศทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในการน�าการแพทย์แผนจนีมาใช้ในการควบคมุการระบาดของโควดิ-19 

เพราะมีประสบการณ์ในการน�ายาแผนจีนมาใช้ในการรักษาอีโบลา จึงท�าให้ตัดสินใจได้เร็วท่ีจะน�ายาแผนจีน

มาใช้ ประกอบกับการแพทย์แผนจีนนั้นได้รับการยอมรับในระบบการแพทย์ของประเทศอยู่แล้ว[1] จึงท�าให้

เกดิความมัน่ใจในการน�ามาใช้ร่วมกบัการแพทย์แผนปัจจบัุนแม้ภาวะวกิฤต โดยมีการจดัท�าแนวทางการรกัษา

ในระดับประเทศ เริ่มตั้งแต่แนวทางการรักษาในฉบับที่ 3 จนถึงปัจจุบันที่เป็นฉบับที่ 8 ซึ่งการพัฒนาแนวทาง

การรักษานี้ เป็นการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เปิดให้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์อย่าง

กว้างขวาง จนท�าให้เกิดความรู้ที่ชัดเจน[2-6] นอกจากการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ ถกเถียงทางวิชาการอย่าง

กว้างขวาง รัฐบาลจีนยังเปิดโอกาสให้มีการท�าแนวทางการรักษาในระดับพื้นที่ด้วย[1]

 ในการระบาดที่ Wuhan มีโรงพยาบาล 16 แห่งท่ีถูกสร้างท่ีนั่น ในจ�านวนนี้ 1 แห่ง เป็นสถาน

ที่รัฐบาลอนุญาตให้ศึกษาวิจัยการแพทย์แผนจีน แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาจากสมุนไพรมีความ

ครอบคลุม ตั้งแต่กลุ่มที่มีสงสัยว่าจะเป็น (หมายถึงผู้ท่ีมาจากพื้นท่ีเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และมี

อาการร่วมด้วย) และผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ปานกลาง รุนแรงและวิกฤต มีการระบุยาที่ใช้ชัดเจน[1] และยังให้

ความส�าคัญกบัผูป่้วยทีต้่องฟ้ืนฟหูลงัการรกัษา[7] และหญงิตัง้ครรภ์ ซึง่มกีารน�าการรักษาอ่ืน ๆ  ทางการแพทย์



เรื่อง การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาโควิด-19

126

แผนจีนมาใช้ด้วย[8] ทั้งนี้การแพทย์แผนจีนมุ่งเน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง มีแนวทางการส่งต่อ 
ผู้ป่วยให้กับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ชัดเจน[9] มีการให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ต�ารับยาเพื่อป้องกันการ 
ติดเชื้อด้วย[10] 
 ประเทศจีนมีการด�าเนินงานในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในการจัดการโควิด-19 อย่างมี
ยทุธศาสตร์ หลงัจากเกดิการระบาดของโรคไม่นาน (ในวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ ค.ศ.2020) กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีด้จดัท�าโครงการวิจัยด้านการแพทย์ผสมผสานในการรกัษาโควดิ-19 ใน 4 เมอืงหลกัท่ีเกดิการ
ระบาด ภายหลังพบว่ามีโครงการวิจัยทางคลินิกในการใช้ยาจากสมุนไพรในหลายเมือง เนื่องจากประเทศจีน
เข้าใจดีว่า การวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพสูง อย่าง randomized control trial นับเป็นสิ่งที่ท�าได ้
ยากในระหว่างที่มีการระบาด แต่การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อสร้างหลักฐานทางวิชาการมีความส�าคัญ[1]  
แต่อย่างไรกต็ามในระยะหลงักพ็บว่ามกีารวจิยัทางคลนิกิด้วยระเบยีบวิจยัทีน่่าเชือ่ถอืในยาหลายรายการ[11-12]  

รวมทั้งมีการน�าวิธีวิจัยใหม่ ๆ มาใช้ เช่น network pharmacology[13] network meta-analysis[6] เป็นต้น

 ประเทศเกาหลี
 ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมที่โดดเด่นรองลงมาจาก

ประเทศจนี ด้วยศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิมทีม่คีวามใกล้เคยีงกบัการแพทย์แผนจนีจงึมกีารท�างานร่วมกันในการ 

พัฒนาแนวทางการรักษากับประเทศจีน ในแนวทางการรักษาแบ่งเป็นการป้องกัน (ส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการ

ทางเดินหายใจ และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย) และการรักษาโดยเน้นกลุ่มท่ีมีอาการน้อย และกลุ่มฟื้นฟู[14]  

ซึง่จดุนีจ้ะเป็นจุดท่ีมคีวามแตกต่างจากการแพทย์แผนจีน เพราะการแพทย์เกาหลไีม่สามารถจะบูรณาการเข้าสู่

ระบบบริการสุขภาพที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 

 สมาคมแพทย์แห่งเกาหลี (The Association of Korean Medicine; AKOM) จึงได้มีการจัดท�า 

Korean medicine telemedicine center ขึน้มา เพือ่ให้ค�าปรกึษาทางการแพทย์เกีย่วกบัโรคโควดิ-19 และ

สั่งจ่ายยาผ่านทางโทรศัพท์ โดยหน่วยงานนี้จะประกอบไปด้วย 4 หน่วยย่อย ได้แก่ operation group ซึ่งจะ

ดูแลเกี่ยวกับการด�าเนนิงานภาพรวมของหน่วยงาน, reception group จะเปน็ฝ่ายที่บอกขั้นตอนการด�าเนิน

งานและซักประวัติผู้ป่วย ซึ่งคนที่ให้บริการในหน่วยนี้จะเป็นนักศึกษาแพทย์, medical group เป็นแพทย์  

ซึง่จะท�าหน้าทีใ่นการวนิจิฉยั สัง่จ่ายยา และการรกัษาของผูป่้วย และ advisory group เป็นอาจารย์ทีส่อนใน

วทิยาลัยแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญในทางคลนิกิ จะดเูวชระเบยีนของผูป่้วย ให้ค�าปรกึษาแก่แพทย์ในการเลอืก

ใช้ยา และดวู่าผูป่้วยคนใดทีม่อีาการทีจ่�าเป็นต้องส่งตวัไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล โดยการรกัษาของศนูย์นีอ้งิจาก 

Korean medicine (KM) telemedicine guideline และจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยตามที่อยู่ที่ผู้ป่วยแจ้งไว้ โดย

มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วยโควิดระดับความรุนแรงน้อย และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการแย่

ลง หลังจากนั้นก็มีการโทรติดตามอาการของผู้ป่วยทุก ๆ 4-5 วันจนกว่าอาการของผู้ป่วยจะหายไป ข้อจ�ากัด

ของการท�า KM telemedicine ได้แก่ ไม่สามารถเก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วยไปเพื่อตรวจเชื้อได้ ไม่สามารถ

ตรวจร่างกายจริง ๆ ของผู้ป่วยท�าให้ไม่เห็นสี รูปร่างของลิ้นและใบหน้า ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญเพื่อที่

จะวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาที่มีความส�าคัญตามทฤษฏีการแพทย์เกาหลี การวัดอุณหภูมิหรือชีพจรของผู้ป่วยจะ

ให้ผู้ป่วยวัดเองแล้วบอกค่าซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนได้ ส่งผลต่อการวินิจฉัยของแพทย์ได้[15] 
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 ถงึแม้การให้บรกิารทางการแพทย์ด้ังเดมิของเกาหลยีงัไม่สามารถท�าได้เช่นเดยีวกบัจีนแต่จดุแข็งของ

เกาหล ีคอื การมีสถาบนัวจิยั  Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM) ท่ีท�างานร่วมกบัผู้เช่ียวชาญ 

ในต่างประเทศ เพือ่พฒันาองค์ความรูท้ีส่นบัสนนุการใช้ในระบบรกิารสขุภาพ[16-18] แต่อย่างไรกต็ามการศกึษา

วิจัยในมนุษย์ส�าหรับต�ารับยาโควิด - 19 ยังมีไม่มากเท่ากับประเทศจีน[19] ประเทศเกาหลีใช้การแลกเปลี่ยน

วิชาการ เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้และปรับปรุงระบบ เช่น มีการเสนอให้มีการน�าเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานมา

ใช้ประเมินผู้ป่วยในการให้บริการ telemedicine เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา หรือปรับปรุง

ระบบการศึกษาการแพทย์เกาหลีให้ทันกับการระบาดของโควิด 19[19-20] 

 ประเทศอินเดีย 
 ประเทศอินเดีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมอย่างจริงในระดับนโยบาย 

มกีระทรวง AYUSH ทีม่าจาก (A = Ayuraveda, Y = Yoga, U = Unnani, S = Sidha และH = Homeopathy) 

ทีท่�าหน้าทีท่ัง้สนบัสนนุให้ใช้ และควบคมุการใช้ (รบัขึน้ทะเบยีนผลติยาจากองค์ความรู้ดัง้เดมิ) ในช่วงทีม่กีาร

ระบาดของโควดิ-19 กระทรวง AYUSH มกีารออกค�าแนะน�าในการใช้องค์ความรูเ้พือ่การป้องกนัและบรรเทา

อาการหากมีการติดเชื้อโควิด-19[21] มีการน�าต�ารับยา หรือสมุนไพรท่ีใช้บรรเทาไข้หวัด น�าไปสู่การทบทวน

วรรณกรรม การพัฒนางานวิจัยในระดับภาพจ�าลองคอมพิวเตอร์[22] ในเซลล์สัตว์และในคน[23] งานที่พบของ

อินเดียส่วนใหญ่จะเน้นการค้นหาสมุนไพรต�ารับดั้งเดิมที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส ลดการอักเสบ 

 ในศาสตร์ Ayurveda, Unani, Siddha ได้กล่าวถึงการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันโควิดซึ่งจะเน้นไปที่

สมุนไพรหรือต�ารับที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ส่วนสมุนไพรในการรักษาจะเลือกใช้รักษาตามอาการแสดงของ

ผู้ป่วย[23] ในปัจจุบันได้มีรายงานเคสผู้ป่วยที่มีการน�าการแพทย์ดั้งเดิมไปใช้รักษาผู้ป่วยในบางโรงพยาบาล

แล้ว[24] นอกจากนี้ในประเทศอินเดียมีรายงานว่าได้มีการผลิตยา Ayurvedic medicine มารักษาโควิดช่ือ 

Coronil  แต่สุดท้ายไม่สามารถน�ามาใช้ในการรักษาได้ ใช้ได้แค่เป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพราะยังขาดหลักฐาน

ในการสนับสนุนอยู่ ซึ่งจากสถานการณ์ของอินเดียในการน�าการแพทย์ดั้งเดิมมาใช้ในช่วงโควิด-19 จะพบว่า 

มีสถานการณ์ที่คล้ายกับประเทศไทยคือ ในภาคประชาชนมีการน�ายาสมุนไพรมาใช้อย่างกว้างขวาง จนเกิด

เป็นประสบการณ์การใช้ในภาคประชาชน ในขณะที่การยอมรับทางการแพทย์ยังไปได้ช้ากว่าภารประชาชน  

2. ข้อสรุปจากการทบทวนสถานการณ์

 1.  การแพทย์ดั้งเดิม เป็นทุนที่ส�าคัญของระบบสุขภาพ ที่สามารถดึงออกมาใช้ในยามวิกฤต และยิ่ง

ประเทศใดมีประสบการณ์ในการน�าการแพทย์ดั้งเดิมมาใช้รักษาโรคอุบัติใหม่มาก่อน จะเป็นแต้มต่อที่ส�าคัญ

ในการน�ามาใช้ในช่วงโควิด-19

 2. การมีโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการเป็นอย่างเป็นระบบจะเอื้อให้มีการน�าการแพทย์ดั้งเดิม

มาใช้มากขึ้นเท่านั้น เช่น ประเทศจีน มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ในระยะแรกกระจายการให้บริการการ

แพทย์จีนไปยังพื้นที่เป้าหมาย พร้อมพัฒนาระบบการศึกษาวิจัย หรือเกาหลีที่ถึงแม้ไม่สามารถบูรณาการน�า

การแพทย์เกาหลีเข้ามาสู่ระบบบริการได้ แต่ใช้เทคโนโลยี telemedicine มาใช้ให้ผู้ป่วยที่เข้าบริการ หรือ 
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อินเดียที่มีกระทรวง AYUSH ที่ดูแลการแพทย์ดั้งเดิมแยกออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ออกแนวทาง

การดูแล ตั้งแต่การป้องกัน จนถึงการรักษาด้วยการแพทย์ดั้งเดิม 

 3.  ถึงแม้จะมีการบริการการแพทย์ดั้งเดิมที่เข้มแข็ง แต่การวางนโยบายให้มีการศึกษาวิจัยที่ได้

คณุภาพ ตพีมิพ์ในวารสารทางการแพทย์ทีม่มีาตรฐานกจ็ะช่วยส่งเสรมิให้มกีารน�าการแพทย์ดัง้เดมิมาใช้อย่าง

กว้างขวาง และสร้างให้เกิดการยอมรับของระบบการแพทย์และประชาชน

3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบยา และยาจากสมุนไพร

   ของประเทศไทยในอนาคต
1. ด�าเนินการจัดการความรู้ด้านยาจากสมุนไพรอย่างจริงจัง พิจารณาศักยภาพของการแพทย์ 

แผนไทยว่าจะมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยในระยะใดได้ เพื่อน�าไปสู่แนวทางการใช้ร่วมกับการแพทย์แผน

ปัจจุบัน ในลักษณะเช่นเดียวกับจีนและเกาหลี 

2. เปิดพื้นที่ให้แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบันที่สนใจยาจากสมุนไพรมีพ้ืนที่ในการปฏิบัติ

งาน จากประสบการณ์ของจีนเมื่อเริ่มระบาดใหม่ ๆ ได้ส่งแพทย์แผนจีนลงไปในพื้นที่ เพื่อให้มีประสบการณ์

จริงในการรักษาตามแนวทางที่จัดท�าขึ้น และเมื่อปฏิบัติก็น�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการรักษา และสร้างให้

เกิดความช�านาญ ท�าให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. การพัฒนางานวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลจากการบริการจริง โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ

สร้างพันธมิตรในการวิจัย (แยกผู้ให้บริการออกจากนักวิจัย) เช่นเดียวกับประเทศจีนจะสร้างให้เกิดหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ที่ส�าคัญในการสนับสนุนให้ใช้ยาจากสมุนไพรอย่างกว้างขวางและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

แพทย์แผนปัจจุบัน

4. การก�าหนดนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน วางโครงสร้างเชิงนโยบาย การพิจารณา

ก�าลังคน และงบประมาณส�าหรับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับ

การระบาดของโควิด-19 เพราะสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความไม่แน่นอนว่าเราต้องเผชิญวิกฤติไปนานเท่า

ไหร่ การใช้ยาจากสมุนไพรอาจมีความจ�าเป็นในที่สุดหากเกิดการระบาดทั่วโลก และประเทศไม่สามารถผลิต

ยาหรือน�าเข้ายาแผนปัจจุบันหรือวัคซีนได้

5. การพัฒนาโครงสร้างด้านวิจัยและพัฒนาทั้งในภาพขององค์กรและเครือข่ายนักวิจัยเป็น 

ความจ�าเป็นของประเทศ เพราะการระบาดของโควิด 19 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ต้องด�าเนินการควบคุมโรค

บนหลักฐานทางวิชาการ ต้องอาศัยความร่วมมือในการท�างานร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบัน ซ่ึงจ�าเป็นต้อง

ด�าเนินการสร้างหลักฐานทางวิชาการให้น่าเชื่อถือ

6. การเชือ่มโยงข้อมลูในการรกัษาเข้าด้วยกนัในลกัษณะ big data จะท�าให้การตดิตามประสทิธิผล

และความปลอดภัยของยาจากสมุนไพร รวมถึงยาแผนปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการท�างานท่ี 

ซับซ้อนและข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล และได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

หมายเหต ุ การทบทวนสถานการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ
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สรุปการเสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม Meeting Room 6 

รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

  ผู้อภิปราย
 ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
 แพทย์จีน เซ็ง จุน ลี  คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
 นายธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์  นักวิชาการอายุรเวทอินเดีย 

  ผู้ด�าเนินการอภิปราย

ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก นักวิชาการอิสระ  

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
 กลไกการหายามาใช้ที่มีอยู่เดิมจะพิจารณากลไกการออกฤทธิ์ท่ีอาจมีผลในการรักษาโรค ท่ีเรียกว่า 
“Drug Repurposing ถือได้ว่าเป็นวิธีที่มีความคุ้มค่า ทั้งด้านทรัพยากรและเวลา 
 ยาจากสมุนไพรและการรักษาด้วยการแพทย์ดั้งเดิม ในหลาย ๆ ประเทศถูกน�ามาใช้ เพราะทรัพยากร
ทางด้านสมุนไพรหาได้ในท้องถิ่น มีประสบการณ์การใช้กันอยู่แล้ว แต่การใช้ประโยชน์ได้มากน้อยข้ึนอยู่กับ 
3 ประเด็น ได้แก่ 
 1) ประสบการณ์การใช้การแพทย์ดั้งเดิมในภาวะฉุกเฉิน หากเคยมีการใช้จะเกิดความมั่นใจในการใช้
ซ�้าอีกครั้งในช่วงเวลาฉุกเฉิน ตัวอย่างกรณีประเทศจีนเคยจัดการกับ SARS หรือไข้หวัดนก หรือการระบาด 
ต่าง ๆ 
 2) ความพร้อมของระบบสุขภาพ หมายถึง ความพร้อมในด้านความรู้ ความพร้อมในด้านการยอมรับ
ศาสตร์การรักษาที่ต่างจากศาสตร์หลัก และความพร้อมด้านทรัพยากร 
 3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้ ยกตัวอย่าง 

3.1 ประเทศจีนมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการแพทย์แผนจีน โดยด�าเนินการเรื่องสุขภาพควบคู่กับ 
เศรษฐกิจ มีความฉลาดในการผสมผสาน ซึ่งรู้จุดแข็งและยอมรับข้อจ�ากัดของตนเอง มีการใช้ pattern  
identification ในการท�าความเข้าใจต�ารับยากับระยะของโรค มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท�าเป็น 
Guideline มีการใช้และปรับจนลงตัว 
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  3.2 ประเทศเกาหลี มีความพยายามท่ีจะผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายนักวิชาการเป็นจ�านวนมาก ในระยะ 10 ปีมานี้ เกาหลีพัฒนาคน ทั้งด้านภาษาอังกฤษ
และเครือข่ายกับต่างประเทศ จากการระบาดของโรคโควิด-19 เกาหลีพัฒนาระบบ Telemedicine เพื่อใช้
รกัษาและตดิตามผูป่้วยโควิด-19 มกีารท�างานร่วมกนัระหว่างอาจารย์แพทย์กบันกัศกึษาแพทย์ โดยนกัศกึษา
จะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูล ส่วนอาจารย์แพทย์จะสั่งจ่าย และมีระบบการติดตาม การส่งยาให้กับผู้ป่วย 
และงานอกีหนึง่ชิน้คอืหน่วยงาน KIOM (KOREA INSTITUTE OF ORIENTAL MEDICINE) พยายามสงัคายนา
ความรู้ และเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากจนี นอกจากนีม้ศีนูย์วจิยัด้านการแพทย์ดัง้เดมิ ทีต่พีมิพ์ผลงานวจิยัยาสมนุไพร
กับโควิด-19 เพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนการใช้
  3.3 ประเทศอินเดีย มีกระทรวงการแพทย์ดั้งเดิมแยกออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขที่เรียกว่า 
AYUSH  ก็มาจาก Ayurveda, Yoga, Unani , Siddha และ Homeopathy เป็น 5 ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม 
มีการออกแนวทางในการเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 เน้นมาตรการที่ท�าให้ภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายแข็งแรง ในขณะเดียวกันมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 
 สิ่งหนึ่งที่การแพทย์เกาหลีกับอินเดียจะคล้ายกัน คือ มุ่งเน้นในกลุ่มผู้ป่วยระดับปานกลาง มีการใช้การ
ป้องกันโรค (Prophylaxis) มาร่วมด้วย แต่ในประเทศจีนจะใช้ค�าว่า Preventive Medicine หมายถึง การ
ใช้วิธีการรักษาเป็นการป้องกันง่าย ๆ  นอกจากนี้อินเดียมีการตีพิมพ์เป็น Case Report เพื่อสร้างหลักฐานเชิง
ประจักษ์และผลักดันการใช้สมุนไพร
  3.4 แอฟริกาใต้ น�ายาสมุนไพรมาใช้ป้องกันและรักษา เมื่อไม่สามารถเข้าถึงยาและวัคซีนได้ เช่น 
มาดากสัการ์มกีารน�าน�า้โกฐจฬุาลมัพาต้มผสมกบัสมนุไพรอืน่ มกีารให้เด็กดืม่น�า้ชนดินีเ้พือ่สร้างภูมคิุม้กนั แต่
ต่อมาองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถท�าได้ 
  ส่ิงหนึง่ทีอ่ยากให้เหน็คอืทกุประเทศมคีวามพยายามทีจ่ะอยูร่อด ด้วยการใช้ภูมปัิญญาของตวัเองใน
การเรียนรู้ จากประสบการณ์ต่างประเทศ สามารถเรยีนรูไ้ด้ว่า ระบบสขุภาพหรือระบบยาประกอบด้วยปัจจยั
น�าเข้าหลายอย่าง เช่น นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรทรัพยากร, โครงสร้างพื้นฐานในการ
วิจัย, ความร่วมมือในการท�าให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดี น�าไปสู่กระบวนการคัดเลือกยาเข้ามาสู่แนวทาง
การรกัษา และมุง่ไปสูก่ารประเมนิผลลพัธ์ของระบบยาด้วยผลการเข้าถงึยา มปีระโยชน์หรอืมคีวามยัง่ยืนมาก
น้อยเพียงใด
  ในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ มีนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรวมทั้งจัดสรรทรัพยากร  
ยกตวัอย่าง ประเทศจีนมกีารจัดต้ังโรงพยาบาลเป็นศนูย์วจิยัท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูการแพร่ระบาดโควดิ-19 
ส่วนประเทศไทย มีนโยบายแต่ยังไม่ชัดเจนด้านการจัดการทรัพยากร ควรมีวิธีการจัดการดังนี้ เปิดโอกาส
และพืน้ทีใ่ห้แพทย์แผนไทยได้รกัษาผูป่้วย, พฒันาแนวทางการรกัษา, มนีกัวจิยัพฒันาระบบการจดัเกบ็ข้อมลู
และแปลผล และน�าไปปรับปรุงแนวทางการรักษา ซึ่งให้ความส�าคัญกับแนวทางการศึกษาแบบองค์รวมด้วย
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  กรณกีารวจิยัในภาวะฉกุเฉนิ ต้องคดิแบบฉกุเฉนิ โดยม ีPlatform ในการวจิยัทีร่วดเรว็ และ
มีประสิทธิภาพ
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 แพทย์จีน เซ็ง จุน ลี   
คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
 มลฑลหูเป่ย เมืองอู่ฮ่ันเป็นที่แรก ที่เริ่มมีการรายงานเคสของผู้ป่วยปอดอักเสบซ่ึงขณะนั้นเรียกว่า 
ปอดอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ แต่เมือ่มกีารสบืค้นจงึทราบว่าเกิดจาก Novel Coronavirus เมือ่มกีารระบาด
อย่างรวดเรว็ ประเทศจนีจงึรบีสัง่ปิดเมอืงทนัทแีละมกีารเข้าตรวจเชงิรกุ ทางรัฐบาลมกีารสรรหาบคุลากรการ
แพทย์ทุกสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน ทางแพทย์แผนจีนหรือแม้แต่บุคลากรการแพทย์
อื่น ๆ รัฐบาลจีนได้ตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์จงหนานซานมาดูแลเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากท่านเป็นเคยมี
ประสบการณ์ในการรกัษาป้องกนัโรค SARS ทีร่ะบาดในช่วงสมยัก่อน และมกีารแต่งตัง้ศาสตราจารย์จางปอหลี ่
ขณะนั้นเป็นอธิบดีของมหาวิทยาลัยแพทย์จีนที่เจียนจิน ท่านมีประสบการณ์ในการใช้แพทย์แผนจีนร่วมกับ
ของแผนปัจจุบันในขณะรักษาช่วงระบาดของโรค SARS ด้วย 
 มกีารแบ่งผูป่้วยเป็น 4 กลุม่ กลุม่แรก คือ กลุม่ทีไ่ด้ตรวจวนิจิฉยัชดัเจนแล้วว่าเป็นคนไข้โรคปอดอกัเสบ
จากโคโรน่าไวรัส, กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีความสงสัยว่าน่าจะเป็น, กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มท่ีมีอาการไข้ไม่ว่าจะใช่
หรือไม่ใช่ก็ตาม และกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มที่มีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ขณะนั้นท�าได้เพียง 
พยุงอาการเท่านั้น ศาสตราจารย์จางปอหลี่จึงเสนอการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดเด่น
ทางแผนปัจจุบันที่สามารถดูอาการเกี่ยวกับไวรัสได้ ส่วนทางแพทย์แผนจีนมีจุดเด่นด้านการรักษาอาการทาง
คลินิกเบื้องต้นแล้วจึงน�ามาผสมผสานกัน 
 แพทย์แผนจีนวินิจฉัยปัจจัยการก่อโรคแบ่งเป็นภายนอกและภายใน โดยปัจจัยภายนอกมี 6 ชนิด คือ 
ลม ความเย็น ความร้อน ความชื้น ความแห้ง และไฟ ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) ภาวะอารมณ์ทั้ง 7 คือ โมโห 
ความลุ่มหลง ความคุร่นคิด ความเศร้า ความกลัว ความตกใจ และการกังวล 2) อาหาร 3) ความอ่อนล้า 
 ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (2019-nCoV) ในแพทย์จนีคอื “โรคอีป้ิ้ง” หรอื “โรคเวนิอี”้ “疫病”, 
“瘟疫” ลกัษณะโรคแบบซือตู๋อีห้รือแบบพษิชืน้อดุกัน้ปอด มอีาการทางคลนิกิจะพบว่าไข้ไม่สงู แต่อ่อนเพลยี
ชดัเจน, อาการไอไม่รนุแรงแต่ปอดอกัเสบหนัก, อาการหายใจล�าบากไม่หนกั แต่ออกซเิจนในเลอืดต�า่ แม้อาการ
แสดงออกทางคลินิกไม่เยอะ แต่เชื้อท�าลายอวัยวะภายในรุนแรง จึงมีวิธีการให้ผู้ป่วยทุกคนมีการรับประทาน
ยาจีนในต�ารับที่มีสรรพคุณ “ขจัดพิษชื้น” ร่วมในการรักษา และมีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามเจียงเซี่ย และ
ผลักดนัแพทย์แผนจนีและแพทย์แผนปัจจบุนัเข้ามาร่วมในการรักษา นอกจากนีย้งัมกีารฝังเขม็ การออกก�าลงั
กายไทเก๊ก ปาต้วนจิน่ร่วมด้วย หลงัจากประสทิธิภาพในการรกัษาดข้ึีนและผูป่้วย 90% หายเป็นปกต ิจงึมกีาร
ตั้งแนวทางและเผยแพร่วิธีการรักษา “ซานเย้าซานฟาง” หรือ “ สามยา สามต�ารับ” เพื่อเป็นแนวทางให้ใช้
ศาสตร์แพทย์แผนจีนในการดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ในโรคระบาดครั้งนี้ 
 สามยา – ยาจีนส�าเร็จรูป 3 ชนิด มีดังนี้
 1. 金花清感颗粒 จินฮวาชิงก่านเคอรี่ เคยใช้ในการรักษาโรคไข้หวัด H1 N1 มีสรรพคุณในการ
บ�ารุงปอด ขับพิษร้อน สามารถลดระยะเวลาของการเป็นไข้ เพิ่มอัตราการฟื้นตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวและ
เม็ดเลือดขาว ใช้ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเบา
 2. 连花清瘟颗粒和胶囊 เหลียนฮวาชิงเวินเจียวหนัง ดัดแปลงมาจากต�ารับยาจีนที่ส�าคัญ 
“หมาซิ่นสือกันทัง+อิ่นเชี่ยวซ่าน” มีสรรพคุณในการขับพิษร้อนของปอด สามารถลดระยะเวลาของการเป็น
ไข้ การไอ และอาการอ่อนเพลีย ใช้ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเบา
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 3. 血必净注射液 เสวีย่ป้ีจิง้จูเ้ซ่อเย่ ใช้รกัษาโรคระบาด SARS ในปี 2003 มสีรรพคณุในการสลาย
ล่ิมเลือด และรกัษาภาวะติดเชือ้ (sepsis) ใช้ส�าหรบัผูป่้วยโควดิ-19 ทีม่อีาการหนกัและวกิฤต ิหรอืมกีารอกัเสบ
ทั่วร่างกายจากการติดเชื้อ และใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ในกรณีฟื้นฟูอวัยวะหลังการเป็นโรค
สามต�ารับ – ต�ารับยาจีนที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้แก่
 1. 清肺排毒汤 ชิงเฟ่ยผายตู๋ทาง ดัดแปลงมาจาก ต�ารับยาส�าคัญของจางจ้งจิ่ง ดังนี้
  1.1. ต�ารบัหมาซนิสอืกันทงั รักษาพิษระบาด ประกอบด้วย ตวัยาหมาหวง สรรพคณุขบัเหงือ่, ซิง่เหรนิ 
สรรพคุณแก้ไอ บ�ารุงปอด ขับร้อนออกทางล�าไส้ใหญ่, สือเกา สรรพคุณดับพิษร้อนของปอด กระเพาะอาหาร 
และล�าไส้ใหญ่ ขับพิษออกทางปัสสาวะและอุจจาระ 
  1.2. ต�ารบัอูห่ลงิซ่าน ขบัพษิชืน้ ประกอบด้วย ตวัยากุย้จอื สรรพคณุบ�ารงุหยาง (ธาตรุ้อน) ของหวัใจ
และไต ขับเหงื่อ, ไป๋ จู๋ บ�ารุงม้าม ปรับการเผาผลาญสารน�้า, ฝูหลิง จูหลิง และเจ๋อเซี่ย ทั้ง 3 ตัวยา สรรพคุณ
ขับปัสสาวะ 
  1.3. ต�ารบัเสีย่วฉายหทูงั ประกอบด้วย ฉายห ูหวงฉนิ ป้านเซีย่ ขงิ ชะเอม ต�ารบันีม้สีรรพคณุขบัเหงือ่ 
  1.4. ต�ารับเซ่อกันหมาหวงทัง เดิมมีตัวยา ๙ ตัว แต่ตัด อู่เว่ยจื่อ กับพุทราจีนออก จึงเหลือตัวยา ๗ 
ตัว คือ เซ่อกาน, หมาหวง, ขิงสด, ซี่ซิน, จื๋อหว่าน, ข่วนตงฮวา และป้านเซี่ย ต�ารับนี้มีสรรพคุณอบอุ่นปอด 
สลายอนิ ชกัน�าชีใ่ห้ไหลเวยีนลง ขับเสมหะ ใช้เมือ่ความเยน็และความชืน้กระทบปอด เสมหะปิดกัน้ ท�าให้เกดิ
อาการไอหอบ หายใจไม่ทัน 
 2. 化湿败毒方 ฮว่าซือป้ายตู๋ฟาง มีสรรพคุณในการขับพิษชื้นปอด รักษาอาการหอบ ไอ ลดระยะ
เวลาในการรักษา ใช้ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการเบา และอาการหนัก 
 3. 宣肺败毒方 เซวียนเฟ่ยป้ายตู๋ฟาง ดัดแปลงมาจาก ต�ารับยาส�าคัญของจางจ้งจิ่ง “ต�ารับหมา
ซินสือกันทัง+หมาซินอี้กันทัง” มีสรรพคุณในการบ�ารุงปอดขับชื้น ขับพิษร้อน ใช้ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการเบา 
และอาการหนัก
 มีการเขียนเป็น Guideline การรักษาแพทย์แผนจีนออกมา จนปัจจุบันเป็น Guideline ฉบับที่ 8  
ยึดตามการแสดงออกของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็นระยะ ดังนี้

ระยะอาการ อาการแสดง ต�ารับยา/เครื่องมือ

1. ระยะสังเกตุอาการแสดง 1) อ่อนเพลยีร่วมกับมอีาการของระบบย่อย ยาฮั่วเซียงเจิ้งชี่

2) อ่อนเพลียร่วมกับมีการไข้ จินฮวาชิงก่านเคอรี่, เหลียนฮวาชิงเวิน
เจียวหนัง ,ซูเฟิงเจี่ยตู๋เจียวหนัง

2. ระยะการรักษา ผูป่้วยทีว่นิจิฉยัชดัเจน ใช้ทัง้ส�าหรบัผูป่้วย
ที่มีอาการเบา อาการหนักและอาการ
วิกฤติ

ชิงเฟ่ยผายตู๋ทาง

2.1 ระยะการรกัษาเคสเบา 1. ชนิดความเยน็และความชืน้อุดกัน้ปอด
อาการ: มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยทั้ง
ตัว ไอมีเสมหะ แน่นหน้าอก เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ อุจจาระเหนียว ลิ้นโตมีรอยฟัน
รอบลิ้น ฝ้าที่ลิ้นหนาและสีขาว ชีพจรลื่น

ต�ารับหานซืออี้ฟาง



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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ระยะอาการ อาการแสดง ต�ารับยา/เครื่องมือ

2. ชนิดความร้อนและความชื้นอุดกั้นปอด 
อาการ: มีไข้ ต�่า อ่อนเพลีย รู้สึกหนักศีรษะ
และล�าตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอแห้ง 
ปากแห้งแต่ไม่อยากดื่มน�า้ เหงื่อออกน้อย 
ถ่ายเหลว ลิ้นสีแดงอ่อน ฝ้าที่ลิ้นหนาและ
สีเหลือง ชีพจรลื่นและเร็ว

ใช้ตัวยา 12 ชนิด

2.2 ระยะการรักษา     
เคสทั่วไป

1. ชนิดพิษช้ืนอุดกั้นปอด อาการ: มีไข้  
ไอมเีสมหะน้อย หายใจเหนือ่ยหอบ ท้องผูก 
ลิ้นสีแดงคล�้า ฝ้าที่ลิ้นเหลืองและแห้ง  
ชีพจรลื่นและเร็ว

ต�ารับเซวียนเฟ่ยป้ายตู๋ฟาง

2. ชนิดความเย็นและความช้ืนอุดก้ัน
ปอด อาการ: มีไข้ต�่า ไอแห้ง เสมหะน้อย 
อ ่อนเพลีย ถ ่ายเหลว ล้ินสีแดงอ ่อน  
ฝ้าที่ลิ้นหนา ชีพจรลื่น 

ใช้ตัวยา 9 ชนิด

2.3 ระยะการรักษา   
เคสหนัก

1. พิษระบาดปิดกั้นปอด 
อาการ: มีไข้ ใบหน้าแดง ไอมีเสมหะน้อย 
หรือเสมหะมีเลือด หายใจ เหนื่อยหอบ 
คอแห้งปากแห้ง เบื่ออาหาร ลิ้นสีแดง  
ฝ้าทีล่ิน้หนาและสเีหลอืง ชพีจรลืน่และเรว็

ต�ารับฮว่าซือป้ายต๋ฟูาง

 เคสหนัก 2. ชี่และอิ๋นถูกท�าลาย 
อาการ: มีไข ้ สูง หายใจเหนื่อยหอบ  
ไม่ได้สติ แขนขาชักเกร็ง อาจจะมีเลือด 
ก�าเดาออกหรือไอเป ็นเลือดร ่วมด ้วย  
ลิ้นสีแดงเข้ม ฝ้าน้อย ชีพจรจมไม่มีแรง
แต่เร็ว

ตัวยา 12 ชนิด

2.4 ระยะการรักษา            
เคสวิกฤต

อาการวิกฤติ ใช้เครือ่งมอืพยงุชพี ร่วมกบัใช้สารสกดัยา
จีนในรูปแบบ ฉีดเข้าเส้นเลือด

3. ระยะฟื้นฟู 1. ชี่ของปอดและม้ามพร่อง หายใจไม่สุด 
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืด ลิ้นซีดอ้วน 
ฝ้าขาวเหนียว

ตัวยา 9 ชนิด

2. ชี่และอินพร่อง หายใจไม่สุด อ่อนเพลีย 
คอแห้งปากแห้ง ใจสัน่ เหงือ่ ออกเยอะ เบือ่
อาหาร ไอแห้ง ลิ้นแห้ง ชีพจรเบา

ตัวยา 11 ชนิด

  แพทย์แผนจีนเน้นการป้องกันโรค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เช่น ชงชา เพื่อให้ภูมิคุ้มกันดี  
การรกัษาเร่ืองของโควิดด้วยแพทย์แผนจีนแบ่งยาเป็น 2 ชนดิ ได้แก่ ยาป้องกัน จะใช้ยาท่ีมฤีทธิร้์อน และยารกัษา 
จะใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็น 
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 ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก  
นักวิชาการอิสระ  
 ชาวบ้านในประเทศของอินเดียแตกตื่นกับยาหยอดตาต�ารับพื้นบ้านที่เชื่อกันว่ารักษาโรคโควิดได้ผลใน 
10 นาท ีแต่เจ้าหน้าทีจ่ากแผนกอายเุวทของรฐับอกว่ามนัไม่ใช่ยาอายรุเวทและยงัอ้างว่าใช้ได้ผลไม่ได้ อย่างไร
ก็ตามผูน้�ารฐับาลท้องถิน่ประกาศสนบัสนนุการใช้ยานี ้ในขณะทีป่ระเทศไทยกม็ปีรากฏการณ์สมนุไพรส�าหรบั
ต้มกิน ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาการวิจัยจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม 
 ท่านคุรุโยคะมีมุมมองความคิดเรื่องโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดเช้ือ โรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิต 
โรคเบาหวาน และโรคมะเรง็ สามารถรกัษาหายได้โดยใช้ศาสตร์ดัง้เดมิของอนิเดีย ส่วนทางแพทย์แผนปัจจบัุน
ชีแ้จงผลของการรกัษาด้วยการแพทย์แผนปัจจบุนัท�าให้อตัราการตายลดน้อยลงเหลอืเพยีง 2% การแพทย์ทัง้ 
2 ศาสตร์ต่างมีการโต้กันอย่างดุเดือด ซึ่งต่างจากประเทศจีนที่ศาสตร์การแพทย์มีการผสมผสาน 
 National Geographic มกีารวเิคราะห์เจ้าหน้าทีภ่าครฐักระทรวง AYUSH แจกยาแผนอายรุเวทให้กบั
คนท่ีมาตรวจโควิด หากวิเคราะห์เชิงการเมืองก็เพื่อสนับสนุนให้การแพทย์ดั้งเดิมในอินเดียข้ึนเป็นกระทรวง 
การแสดงบทบาทในช่วงโควิดนี้ เช่น การออกคู่มือ National clinical management protocol base on 
Ayurveda and Yoga for management of COVID-19 ซ่ึงทางแพทย์แผนปัจจุบันกล่าวว่ายังไม่ได้รับ
การวิจัยและไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ในรายละเอียดคู่มือประกอบด้วยข้อมูลด้านการรักษาตามอาการ    
การดูแลรักษาตนเองในขณะมีอาการเล็กน้อย หรือกรณีที่หายป่วย ข้อมูลยาและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ศาสตร์
การแพทย์ดั้งเดิม 
 ในช่วงระบาดโควิด-19 มกีารใช้ยา AYUSH 64 เป็นยาทีเ่คยพฒันาขึน้มา มงีานศกึษาพอสมควรท่ีท�าให้
ยอมรบัว่าสามารถรักษามาลาเรยีได้ผล นอกจากนีม้กีารใช้ยา Ivermectin เป็นยาแก้พยาธ ิฆ่าพยาธ ิซ่ึงใช้กนั
มากในแอฟริกา ผลปรากฏว่าผู้ป่วยหายหรือดีขึ้น แต่ทาง WHO ยังไม่ยอมรับ นอกจากนี้มีการตีพิมพ์การใช้
ยา AYUSH 64 ในกรณีที่มีอาการหวัด เป็นเพียงยาเสริมการรักษามาตรฐานของแผนปัจจุบัน ซึ่งโดนโต้แย้ง
ว่าข้อมูลไม่เพียงพอส�าหรับการรักษาโรคโควิด-19 
 กระทรวง AYUSH พยายามท�าวจัิยเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ซึง่อยูร่ะหว่างการส่งตพีมิพ์ แต่ปรากฏว่าผูท้�า
วิจัยถอนบทความนี้ออกก่อน เพราะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง
 นอกจากนี้การแพทย์อายุรเวทมีการตีพิมพ์ในลักษณะกรณีศึกษาผู้ป่วยใช้ศาสตร์การแพทย์อายุรเวท  
มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย จนได้ข้อมูลชัดเจนของอาการที่ดีขึ้น 

 นายธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์  
นักวิชาการอายุรเวทอินเดีย 
 การแพทย์ในท้องถิ่นต่าง ๆ มี 2 ภาค ได้แก่ Codified System Of Medicine ซึ่ง Codified หมายถึง 
การจัดระบบเป็นหลัก มีทฤษฏี การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ และ Non-Codified System Of Medicine 
ยกตัวอย่างเช่น การแพทย์พื้นบ้าน มีประสบการณ์ที่ใช้ได้ผลจริง แต่มีความจ�าเพาะเจาะจง อาจจะเป็นคนไข้
จ�านวนหนึ่งซ่ึงใช้ได้ผล กรณีของโรคระบาดอย่างโควิดเป็นภาวะฉุกเฉินที่อาการอาจไม่ได้ตรงกับอาการที่มี
อยู่ในประสบการณ์ดั้งเดิม จึงต้องมีการศึกษาการด�าเนินของโรค การเยียวยาโดยดูจากระดับของอาการ การ
เยียวยาเพื่อไปซ่อมแซมส่วนของร่างกายที่ถูกกระทบ 
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 จากยกตัวอย่าง งานวิจัยที่อาจารย์ยงศักดิ์ ตันติปิฎก ได้กล่าวไว้ สะท้อนถึงความเป็นนักคิด การมีจิต
วิญญาณของความเป็นหมอ จากการสอบถาม พบว่า แพทย์อายุรเวทมีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในเงื่อนไขที ่
ผู้ป่วยต้องมาหาแพทย์ แต่อย่างไรกต็ามแพทย์อายรุเวทจ�านวนหนึง่มองว่าเป็นโอกาสดทีีจ่ะเข้าใจโรคโควดิ-19 
จากมุมมองของอายุรเวท จึงมีการรวมกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล 
 อายุรเวทมีคัมภีร์ดั้งเดิม สะท้อนความเป็นนักคิดมีมาตั้งแต่ยุคอดีต มีรายละเอียดเก่ียวกับโรคระบาด
ชนิดหนึ่งซ่ึงส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจโดยการติดต่อกันทางจมูก ส่งผลท�าให้สูญเสียการรับกลิ่น แต่ใน
คัมภีร์ดั้งเดิมไม่ได้ระบุชื่อโรค 
 ในการมองโรคโควิด-19 ทางแพทย์อายุรเวทจะมีการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มอาการอะไร โดยต้องเข้าใจ
โรคโควิด-19 จากมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบัน และต้องศึกษาจากผู้ป่วยจริง ๆ  แต่ด้วยข้อจ�ากัดของอินเดีย 
แพทย์อายุรเวทไม่สามารถเข้าถึงผู ้ป่วยได้ จึงต้องใช้ลักษณะการไปศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีการ
เชือ่มสัมพันธ์กนั ยกตวัอย่าง โรงพยาบาลหนึง่มผีูป่้วย 14 คน มาจากต่างประเทศ และตรวจพบว่าตดิเชือ้โควดิ 
จึงท�าการศึกษาข้อมูลผู ้ป่วย โดยมีรายละเอียด 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาในทางแผนปัจจุบัน  
มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และรายงานของผู้ป่วย อีกส่วนหนึ่ง มีการ
ไปศึกษาความรู้ดั้งเดิมจากคัมภีร์ดั้งเดิมเท่าที่มี ท�าความเข้าใจพิจารณาว่าโควิดมีอาการส�าคัญอะไร สาเหตุ
เกิดได้อย่างไร
 ในการวิเคราะห์ทางอินเดีย จะไม่รีบสรุปแต่ต้องกลับไปหาคัมภีร์ดั้งเดิมและพยายามประมวลวิธีคิดขึ้น
มาก่อน แล้วถามว่าท�าไมจะต้องท�าแบบนี้ ซึ่งมีการตีพิมพ์เรื่อง Ayurvedic clinical profile of COVID-19 
- A preliminary report เป็นรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาท�าความเข้าใจโรคโควิด-19 ในมุมมองของ
อายุรเวท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1) โรคบางโรคไม่จ�าเป็นต้องไประบุว่าคืออะไร แต่สามารถท�าได้ในข้อมูลเท่าท่ีมีอยู่ โดยการพยายาม 
ศกึษาโรคดงักล่าวว่าเป็นแบบชนดิยอ่ยของโรคอะไร สดุท้ายได้เส้นทางการรกัษา อย่างเช่น กรณขีอง AYUSH 
64 เป็นสูตรต�ารับยาที่มาจากคัมภีร์ดั้งเดิมที่ใช้ในไข้เป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งมาลาเรียเป็นหนึ่งในไข้ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
ประกอบด้วยตัวยา 4 ชนิด โดย 2 ใน 4 ชนิด พบในไทย คือ พญาสัตบรรณ โกฐก้านพร้าว 
 2) แพทย์อายุรเวทจ�าเป็นต้องเรียนแพทย์แผนปัจจุบันด้วย จึงท�าให้มีการเรียนรู้และเข้าใจในการรักษา 
ได้ง่าย  มมีมุมองในด้านการด�าเนินโรค สาเหตุของโรค ซึง่เป็นเชือ้โรคท่ีเข้าสูร่่างกายผ่านจมกูหรอืทางเดนิหายใจ
ไปกระท�าต่อตรีทั้งหมดในร่างกาย ท�าให้เกิดความผิดปกติบางอย่างที่เรียกในทางอายุรเวทว่าภูระวะรูปะ 
หมายความว่า ก่อนทีจ่ะมอีาการของโรคโควดิ-19 ผูป่้วยบางคนอาจจะมอีาการบางอย่าง เช่น ครัน่เนือ้ครัน่ตวั 
และหลังจากผ่านระยะฟักตัว จะกระทบต่อร่างกายผิดปกติ แพทย์ก็จะให้ยาหรือให้การรักษาเพื่อที่จะดูการ
ตอบสนอง นอกจากน้ีในคัมภีร์ระบุวิธีป้องกันโรคระบาดคือ หลีกเลี่ยงการไปสัมผัส สัมผัสกับคน สัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของโรค 
 3) การแพทย์อายุรเวทมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่แพทย์อายุรเวทที่สนใจรักษาผู้ป่วยเพื่อที่จะ
เข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ซึ่งน�าไปสู่การวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
 นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกช้ินที่เป็นลักษณะของความเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีหลายภาคส่วนพยายาม
ออกมาเรยีกร้องให้รฐับาลยอมรบัการแพทย์อืน่ ๆ  ทีน่อกเหนอืจากการแพทย์แผนปัจจบุนัในการเข้ามามส่ีวน
ร่วมรับมือและจัดการกับโรคโควิด-19 ในรายงานมีการอ้างอิงถึง Case Report 
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 จากรายงาน Case Report ชิ้นหนึ่งกล่าวถึงผู้ป่วย 4 คน ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่งเข้ามารับการรักษา
ด้วยอายุรเวท มีการรักษาจนกระทั่ง 3 คน สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่ารักษา
ได้หรือไม่ได้  แต่ว่ามีเวทีหรือมีพื้นที่ให้การแพทย์แขนงอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันเข้าไปมีบทบาทได้
เพียงใด ซึ่งการแพทย์อื่น ๆ เหล่านั้นต้องมีองค์ความรู้และมีประสบการณ์ที่มากพอ 
 ระบบการดูแลสุขภาพที่ดี การแพทย์แขนงใดก็ตามจะสามารถมีส่วนเข้าไปได้ตั้งแต่การป้องกัน  
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษา การฟื้นฟู รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่โรงพยาบาลมีด้วย
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บทคัดย่อ

 พัฒนาการหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์ในช่วง ปีพ.ศ. 2562 ถึง ปีพ.ศ. 2564 ในช่วงใช้
กรอบกฎหมาย พ.ร.บ .ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมหลักสูตรการศึกษา
และการอบรมกัญชาทางการแพทย์ วิธีศึกษาคือการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมผ่านระบบออนไลน์ และ
การสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่ส่ีวนร่วมการจดัอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบักญัชาและผูเ้ข้าอบรม และวเิคราะห์
จากเนื้อหาหลักสูตรและสถานการณ์การเชิงนโยบาย ข้อค้นพบดังนี้ ประการแรก ด้านเนื้อหาหลักสูตรแบ่ง
เป็น 2 ประเภทหลักคือ ประเภทที่ 1 หลักสูตรให้มีความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ จ�าแนกเป็น 2 ด้าน (1) 
คอืการใช้กญัชาทางการแพทย์แผนปัจจบุนัเน้นไปทีค่วามรูเ้กีย่วกบักญัชาทางการแพทย์ กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ประสบการณ์การใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคในต่างประเทศ เนื้อหาหลักสูตรกลุ่มนี้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจ
กับแพทย์แผนปัจจุบัน เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อื่น และบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ (2) ด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เน้น
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.ประกอบโรค
ศิลปะ ต�ารับยาของแพทย์แผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงอยู่ 16 ต�ารับ หลักการและแนวทางการปรุงยาเฉพาะราย
แบบการแพทย์แผนไทย รวมถึงน�้ามันกัญชา (ต�ารับหมอเดชา) ประเภทที่ 2 หลักสูตรให้มีความรู้การปลูกพืช
กัญชา เทคนิควิธีการปลูก และการขออนุญาตผลิต (ปลูก) รวมถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และการ
มีส่วนร่วมเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ประการที่สอง ด้านองค์กรผู้จัดท�าหลักสูตรมี 3 ส่วน คือ  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประการที่สาม การรับรองหลักสูตร หลักสูตรต้องผ่านการรับรอง
โดยกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

 อภิปรายผล แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์มีแนวโน้ม 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกเป็นหลักสูตรแบบครบวงจรมากข้ึนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงกระบวนการผลิตแปรรูป 
ตลาดและจ�าหน่าย ลักษณะที่สอง เน้นหลักสูตรมุ่งการพัฒนาเชิงธุรกิจท่ีเก่ียวกับกัญชาท้ังทางด้านสุขภาพ
แบบ Wellness การท�าผลติภณัฑ์กญัชา โดยเฉพาะปรงุต�ารบัหรอืชนดิอาหารทีม่กีญัชาเป็นส่วนผสม เป็นต้น 
	 ข้อเสนอแนะ	คือ หลักสูตรความรู้กัญชาที่เกิดขึ้นนับเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้พืชกัญชาในฐานะพืช
สมนุไพรและพชืเศรษฐกิจของประเทศไทย การส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรในระยะต่อไปควรมกีาร
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ศึกษาวิจัยและประเมินผลหลักสูตรกัญชาที่เกิดข้ึนเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา 
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งประโยชน์ประชาชน
ได้รับการดูแลสุขภาพทั่วถึง ประหยัดและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากการก�ากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตรแล้ว 
ระยะต่อไปรัฐบาลควรมุ่งสนับสนุนการฝึกอบรมให้วิสาหกิชุมชนและประชาชนมีความรู้การปลูกกัญชาและ
เก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพดี ให้สามารถน�าไปผลิตยาที่มีคุณภาพที่ดี และก้าวสู่มาตรฐานการส่งออกต่อไป

จากนโยบายสู่การจัดการศึกษา

 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580 ระบ ุนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 12 เรือ่งทีร่ะบถุงึกญัชาทางการแพทย์ 
ข้อที่ 4 ว่าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นโยบาย
กระทรวงสาธารณสขุ ข้อที ่4 เรือ่งผลักดนัการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา 
เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน ก�าหนดกลไกด�าเนินงานที่รัดกุมตามกฎหมาย[1]

 ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงสาธารณสขุในการขับเคลือ่นนโยบายกญัชาทางการแพทย์ดงักล่าว 
มีผลต่อการส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ระยะแรกมุ่งการวิจัยและพัฒนา
กัญชาทางการแพทย์ การปลูกและการแปรรูป พร้อมกับการให้ความรู้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง มีการจัดอบรม
และพัฒนาหลักสูตร สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การปลูก การผลิตและใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย 
การเร่งรัดขับเคลื่อนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้พืชกัญชาน�ามาใช้ทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขเร่งจัดท�าหลกัสตูรอบรมให้กบับคุลากรทางการแพทย์เพือ่ให้เกดิการขับเคลือ่นอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับกฎหมาย ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง เริ่มขับเคลื่อนในด้านการให้ความรู้และศึกษาวิจัย
 การจัดท�าหลกัสตูรอบรมกัญชาทางการแพทย์ ต้องมมีาตรฐาน 4 ข้อ คอื (1) ต้องมกีารส่งรายละเอยีด
หลักสูตรมาให้กรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ก่อน 2 เดือน (2) 
ต้องส่งรายชื่อวิทยากรพร้อมคุณวุฒิของวิทยากร (3) ต้องมีคู่มือการอบรม (4) ต้องระบุว่าผู้ที่ผ่านการอบรม
ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง เช่น กรมการแพทย์ก�าหนดว่า ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบให้ได้ร้อยละ 60 ถึงจะ
ได้การรับรอง เป็นต้น”[2] ขณะเดียวกันที่ประชาชนแสวงหาความรู้และการใช้กัญชาดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย
 รูปธรรมเชิงโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง คือการจัดตั้ง
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนตุลาคม 2562 มีบทบาทหลัก คือ
การปรับข้อก�าหนดและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการด�าเนินการ (regulation) หนุนการศึกษาวิจัย (research)  
และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง (education) ด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการ
ขบัเคลือ่นกญัชาทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทางการดแูลสขุภาพ รวมไปถงึ
การเชือ่มต่อระหว่างต้นทาง กลางทางและปลายทางของผลติภณัฑ์กญัชาทีจ่ะจ�าหน่ายและส่งออกต่างประเทศ
รวมถึงการบริการสุขภาพ (Wellness) จากกัญชา[3] นอกจากนั้นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือกได้จัดตั้งส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยในปี 2562 ด้วย
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 นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสขุเป็นเจ้าภาพหลกั ยงัมภีารกิจการส่งเสรมิการปลกูกัญชาท่ีมคีวาม
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน 
ในด้านการจัดท�าหลักสูตรความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถตอบสนองทิศทางขับเคลื่อนนโยบายและความต้องการมากน้อย 
เพียงใด จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรใดบ้างที่จัดท�าหลักสูตรการอบรมหรือหลักสูตรการศึกษา และจะ
ร่วมกันพัฒนาต่อไปให้เป็นนวัตกรรมหลักสูตรกัญชาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้ จึงน่าสนใจ
ศึกษาต่อไป

สถานการณ์การจัดอบรมกัญชาทางการแพทย์

 การจดัหลกัสตูรอบรมกญัชาเพือ่ใช้ประโยชน์การแพทย์ประกอบด้วยเนือ้หา 2 ด้านทีเ่ชือ่มโยงกนัใน
การจดับริการสขุภาพในระบบบรกิารสาธารณสขุ คอื การแพทย์แผนปัจจุบนัและการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์พืน้บ้าน รวมถงึการแพทย์แบบบรูณาการ กระทรวงสาธารณสขุโดยกรมการแพทย์และกรมวชิาการอืน่ ๆ  
เน้นความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะท่ีการเติบโตและความต้องการของ
ประชาชนในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกมบีทบาทรบัผดิชอบ จงึจดัอบรมผูมี้สทิธิส์ัง่ใช้กญัชา
ทางการแพทย์แผนไทยพร้อมกันทั่วประเทศใน 13 เขตสุขภาพ ในปี 2562 รวมจ�านวนผู้เข้าอบรม 2,984 คน 
ผู้อบรมเป็นแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมไทย 
รวมทั้งหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)[4]

 กรมการแพทย์ได้จัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ในปี 2562 จัดอบรม 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน และได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปที่ทีมสหวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ มุ่งให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกัญชาในด้านความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในการเข้าถึงการรักษา ต่อมาจัดอบรมเพิ่มอีก 4 รุ่น โดยได้รับ
ความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เต็มจ�านวนในทุกรุ่น นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรพิเศษให้แก่ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีก 3 รุ่น เป็นหลักสูตรส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 2 รุ่น และผู้บริหาร 1 รุ่น ประกอบด้วย 
1) แพทย์ เภสชักร โรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป (รพศ./รพท.) จ�านวน 250 คน ในช่วงกลางเดอืน ม.ิย. 
2) อบรมทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) จ�านวน 180 คน ในวันที่ 30-31 ก.ค. 2562 
และ 3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อ�านวยการ รพศ./รพท. ที่ต้องรู้ในเชิงบริหาร ซึ่งใช้เวลาในการ
อบรมหน่ึงวนั[5] ส�าหรบัการจดัอบรมบคุลากรทางการแพทย์เรือ่งการใช้สารสกดัจากกญัชาทางการแพทย์ โดย
เน้น 3 ประเด็น คือ (1) มีความปลอดภัย สารสกัดกัญชามีความปลอดภัยจากสารพิษเจือปน และมีความเสี่ยง
เกดิอนัตรายต�า่เมือ่ใช้รกัษาผูป่้วย (2) มปีระสทิธผิลในการรกัษา เป็นประโยชน์กบัผูป่้วย มกีารบอกถงึผลด ีผล
เสยีของการใช้กญัชาอย่างชดัเจน (3) มคีวามเป็นธรรมในการเข้าถงึการรกัษา ผูป่้วยเข้าถงึสารสกดัจากกญัชา
และการใช้ยาทีม่กีญัชาปรงุผสมอยูอ่ย่างเท่าเทียม และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุม่ใดเป็นพเิศษ โดยหลกัสตูรนีไ้ด้
รบัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ มคีณะกรรมการรบัรอง ซึง่ผูท้ีผ่่านการอบรมจะต้องมกีารขึน้ทะเบยีน

กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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 ภาพรวมในปีเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขเปิดหลักสูตรอบรมเป็นกรณีพิเศษให้แก่บุคลากร 

สาธารณสขุ แบ่งเป็น รุน่ที ่1 หลกัสตูรอบรมส�าหรบัแพทย์ เภสชักร ของโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไป

ทกุแห่ง เพือ่ให้สามารถดแูลผูป่้วยได้อย่างทัว่ถงึ จ�านวน 250 คน รุน่ที ่2 หลกัสตูรอบรมส�าหรบัทมีดแูลผูป่้วย

ระยะสดุท้ายหรอืระยะประคบัประคอง ซึง่มอียูใ่นโรงพยาบาลทัว่ประเทศ และมกีารท�างานเป็นเครอืข่ายและ

ทีมหมอครอบคัว ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม จ�านวน 180 คน โดยการอบรมทั้ง 2 รุ่น ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์กรเภสชักรรม (อภ.) จะเป็นผูส้นบัสนนุในการจดัการอบรม และรุน่ที ่3 

หลักสตูรอบรมส�าหรบัผูบ้รหิารโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) และ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ซึ่งจะเป็นการอบรมในเชิงบริหาร อยู่ระหว่างการก�าหนดวันเวลาที่

ชัดเจน โดยการจัดอบรมทั้งหมดเพื่อให้ครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน[6]

 ปี 2564 กระทรวงสาธารณสขุได้มนีโยบายสนบัสนนุส่งเสรมิการจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

แบบบูรณาการ เป็นการร่วมให้บริการระหว่างการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อการเข้า

ถึงบริการและได้รับยากัญชาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด  

มีเป้าหมายจะให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับจ�านวน 660 แห่ง ปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันผ่านการฝึก

อบรม จ�านวน 3,230 คน และแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย จ�านวน 3,835 คน แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

จ�านวน 1,664 คน[7]

 การเปิดอบรบหลกัสตูรต่าง ๆ  ข้างต้นเป็นหลักสตูรทีก่ระทรวงสาธารณสขุด�าเนนิการอบรมให้ความรู้ 

ความเข้าใจกบับคุลากรทางการแพทย์ทีเ่ป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรง ท้ังนีย้งัมหีน่วยงานองค์กรภาครฐั เอกชน

ที่มีการเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  รวมไปถึงสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชน

ที่ไม่ได้มีบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 ระหว่างการใช้ประกาศพ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีสาระส�าคัญจัดกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้กัญชา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มให้ความส�าคัญขับเคลื่อนการศึกษา
และใช้กัญชาอย่างกว้างขวาง มีการจัดประชุม/อบรมความรู้ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรอบรมตามเป้าหมายผู้จัด
ท�าหลกัสูตร ตลอดจนมกีารพฒันาเป็นสาขาวชิาการเรยีนระดบัอดุมศึกษา เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
การใช้ประโยชน์จากกัญชา โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ หลักสูตรระยะแรกจึงมุ่งพัฒนาการใช้
กัญชาเพ่ือการแพทย์ มุ่งให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมีความรู้และ
เข้าใจการใช้ยาจากกัญชาทั้งสารสกัดและยาแผนไทยรักษาความเจ็บป่วย และการให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การดูแลตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 จากการศึกษาพบหลักสูตรกัญชาท่ีผลิตข้ึนในช่วงปี 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 พบข้อมูล

ออนไลน์พอสังเขป ดังตารางนี้
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1 หลักสูตรกัญชาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.1 กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

“การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์”
รุ่นแรก เมษายน พ.ศ. 2562
รุ่นที่สอง พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บุคลากรการแพทย์ผู ้มีใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร 
และวิชาชีพอื่น ๆ 
รุ่นแรก จ�านวน 200 คน 
รุ่นที่สอง จ�านวน 200 คน 

หลักสูตรออนไลน์ “การใช้สารสกัด
กัญชาทางการแพทย์” จ�านวน 2 รุ่น

บุคลากรการแพทย์แผนปัจจุบัน
รุ่นละจ�านวนราว 200 กว่าคน

1.2 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

“กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณา”  
อบรมปกติ 1 รุ่น ปี พ.ศ. 2564
อบรมออนไลน์ 1 รุ่น ปี พ.ศ. 2564

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย, ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม, ผู ้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง, ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทย, ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ประยุกต์, หมอพื้นบ้าน และผู้สนใจ ได้แก่ 
เภสัชกร นักวิชาการ พยาบาล

“การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์,    
ผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้าน
เวชกรรมไทย, หมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.การ
ประกอบโรคศิลปะ มาตรา 33 (1) (ค) และ
แพทย์พื้นบ้าน ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 และผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

“การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ส�าหรับสหวิชาชีพ” อบรมผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting: zoom 
cloud meeting) อบรม 1 วัน รุ่นที่ 
1-3 เดือนกรกฎาคม และรุ่นที่ 4 เดือน
สิงหาคม 2564

แพทย ์ , เภสั ชกร ,พยาบาล ,  นั กวิ ชาการ
สาธารณสุข, บุคลากรในหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ ยกเว้นแพทย์แผน
ไทย

1.3 สภาการพยาบาลร่วมกบั

กรมการแพทย์

“พยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยที่ได้

รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์”

พยาบาลที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สาร

สกัดกัญชาทางการแพทย์

“การใช้สารสกดัจากกญัชาทางการแพทย์” ส�าหรับแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร
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1.4 สภาการแพทย์แผนไทย
“การใช ้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
หลกัสตูรเดยีวกบักรมการแพทย์แผนไทยฯ”
- ผู้มีสิทธิ์สอบและขึ้นทะเบียนการใช้กัญชา             
   ทางการแพทย์แผนไทยค่าอบรม 1,000 บ.
- สมาชกิสภาแพทย์แผนไทยผูม้ใีบประกอบ  
  วิชาชีพฯ ค่าอบรม 500 บ.

จ�านวนกว่า 1,000 คน  
เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ประยกุต์, แพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 
และผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรม
ไทย ด้านเภสชักรรมไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย 
ด้านนวดไทย หมอพืน้บ้านและผูส้นใจทัว่ไป

1.5 สภาเภสัชกรรม “กัญชาทางการแพทย์ส�าหรับเภสัชกร” ใช้
หลักสูตรของกรมการแพทย์ 

ปี พ.ศ. 2563 อบรมแล้ว 4 รุน่ ๆ  ละ 100-200 คน  
ป ี พ.ศ. 2564 อบรมจ�านวน 4 รุ ่น 
ประกาศนียบัตร กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และสภาเภสัชกรรม

“กัญชาทางการแพทย์ส�าหรับเภสัชกร” 
(หลกัสตูรต่ออายผุูข้ึน้ทะเบยีนของกระทรวง
สาธารณสุข) ใช้หลักสูตรกรมการแพทย์

อบรมจ�านวน 4 รุ่น 
ได้รับประกาศนียบัตร กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข และสภาเภสัชกรรม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส ่วนประกอบของ
กัญชาและกัญชง: ข ้อก�าหนดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ์ตามกฎหมาย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ปี 2564 อบรมจ�านวน 4 รุ่น 
ประกาศนียบัตรสภาเภสัชกรรม

1.6 กรมสุขภาพจิต        
โดย รพ.สวนปรุง

“การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์” 
อบรมระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ จังหวัด
เชียงใหม่

ส�าหรับแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จ�านวน 200 คน ค่าลง
ทะเบียนการอบรมคนละ 1,800 บาท

1.7 กระทรวงศึกษาธิการ “กัญชา” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

“กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์
ทางยาอย่างชาญฉลาด” วันที่ 5-7 มีนาคม 
พ.ศ. 2564

นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (ระดับมัธยมปลาย)    
(ไม่พบข้อมูลจ�านวนผู้เรียน)

“ปรุงอาหารผสมกัญชา”
นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

1.8 สถาบนัพฒันาบุคลากร
แห่งชาติ (สวทช.)

“การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืช
แนวตั้ง” (Vertical Farming) ตอนกัญชา 
(Cannabis) Mastering indoor vertical 
farming for Cannabis :VFC) อบรม
มาระยะสั้น 1 วัน
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อัตราค่าอบรม 3,900 บาท

นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูก
กัญชาอย่างมีคุณภาพ, เกษตรกรรุ่นใหม่ 
หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการ
ปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง, ผู้ที่สนใจ
การปลูกกัญชาด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัย
ใหม่  เพื่อลดต้นทุนและ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต, เจ้าหน้าที่/บุคลากร การศึกษา 
ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใน 
Supply Chain ของกัญชา
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1.9 คณะแพทยศาสตร์ ศริริาช
พยาบาล

“กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” 
(Medical Cannabis and Cannabinoids) 
หลักสูตร 2 วัน (16-17 มกราคม 2563)

แพทย์แผนปัจจุบัน

1.10 รพ.เจ้าพระยาอภยัภูเบศร 
จ.ปราจีนบุรี

หลกัสตูรการใช้กญัชาทางการแพทย์แผนไทย 
เปิดอบรมวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวนประมาณ 40 คน

2 	หลักสูตรกัญชาที่จัดท�าขึ้นโดยสถาบันการศึกษา

2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

“กัญชาเวชศาสตร์” หลักสูตรอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ  35,000 บาท/หลักสูตร
ภาคพิเศษ 45,000 บาท/หลักสูตร

2.2 มหาวิทยาลัยรังสิต “กัญชาศาสตร์” หลักสูตรอุดมศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี

ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายทุก
สายทั้งปวช. ปวส.

สถาบันแพทย์บูรณาการ
และเวชศาสตร์ชะลอวัย 
(Rangsit institute of 
Integrative Medicine 
and Anti-Aging) 
มหาวิทยาลัยรังสิต

“กัญชาเวชศาสตร ์” ส�าหรับประชาชน 
ผ่านหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์หลักสูตร
อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประชาชน, บุคคลที่สนใจ

2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

“การแพทย์แคนนาบินนอยด์ การใช้ยา
กัญชารักษาผู้ป่วย : แผนปัจจุบัน-แผนไทย”

บุคลากรการแพทย์และบุคคลผู้สนใจ
ทั่วไป

2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
กัญชงกัญชาและมุนไพร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กัญชาทางการ
แพทย์แผนไทย” 
(ใช้หลักสูตรเดียวกับกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก อบรม 4 รุ่น ๆ ละ 
40 คน รวมเป็น 160 คน 
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน

แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนไทย
ประยุกต์, หมอพื้นบ้าน 

2.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลูก 
สกัด น�าไปใช้” หลักสูตรอบรมระยะสั้น

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
อัตราค่าอบรม 500 บาท 

“ผลิตภัณฑ ์ส มุนไพรกัญชงและกัญชา
หลักสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและ
กัญชา” เป ็นหลักสูตรรับรองโดยกรม
อุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย หลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต 2 ปี

ผูป้ระกอบการอสิระ, นกัวชิาการอสิระ, 
นักธุรกิจต่อยอดธุรกิจของตนเอง เพื่อ
พัฒนาโปรดักกัญชาของตนเอง จ�านวน
ผู้เข้าเรียน 12 คน อัตราค่าเรียนตลอด
หลักสูตร 160,000-170,000 บาท
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2.6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่

“กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ปลูก 
สกัด น�าไปใช้” จัดอบรม 1 ครั้ง   

หลกัสตูรอบรมการผลติกญัชาทางการแพทย์
เชิงอุตสาหกรรมระยะสั้น แบบออนไลน์

“การผลิต “กัญชา-กัญชง” ระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และพาณิชย์” 
วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน
อัตราค่าอบรม 1,800 บาท

2.7 คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล

“กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” 
(Medical cannabis and cannabinoids)
อบรมวันที่ 16-17 มกราคม 2563 จ�านวน 
550 คน บุคลากรภายในรพ. 300 คน 
บุคลากรภายนอก 250 คน

สงวนสิทธิ์เฉพาะแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีมีใบประกอบ
โรคศลิปะทางการแพทย์และการสาธารณสขุ
อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาทต่อคน

2.8 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

“การปลูกกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์” (หลกัสตูรระยะสัน้) เป้าหมายรุน่ละ 
30 คน/รุ่น
อบรมผ่านไปแล้วทั้งหมด 5 รุ่นๆ ละ 40 คน

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการปลูกกัญชา 
อัตราค่าฝึกอบรม 3,000 บาท/คน

2.9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

“การขออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชาและ
การบรหิารจัดการเชงิพานชิย์” รุน่ท่ี 1 อบรม
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

3. หลักสูตรกัญชาที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานภาคเอกชน

3.1 สมาคมเเพทย์
แผนไทยเเห่ง
ประเทศไทย

“กัญชาเพ่ือความงาม ผลิตภัณฑ์ความงาม
จากสารสกัดกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย” 
ระยะเวลาอบรม 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
อบรมครบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศ จัด
ที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

หลักสูตรละ 4,500 บาท
กลุ่มคนเรียนเป็นผู ้ประกอบการเกี่ยวกับ
ความงามน�าไปต่อยอดกจิการเสรมิความงาม 
อบรม 1 รุ่น จ�านวน 40 คน

3.2 บริษัทณุศาศิริ 
(มหาชน) 

“สัมนาออนไลน์หลักสูตรกัญชาทางการ
แพทย์ส�าหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ” ครั้ง
ที่ 1 Morhello Webinar : The future & 
beyond of Medicinal Cannabis

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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3.3 มูลนิธิโรงพยาบาล 
ศรีธัญญา

“การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบการแพทย์
แผนไทยประยกุต์ หมอพืน้บ้าน ตามพ.ร.บ. 
การประกอบโรคศิลปะมาตรา 33 (1) ค 
แพทย์พื้นบ้านตามพ.ร.บ. วิชาชีพแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556” (หลกัสตูรอบรม 1 วนั 
8 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 25 
ธันวาคม 2563 ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

แพทย์แผนไทยทีไ่ม่มสีงักดัองค์กร ผูป้ระกอบ
วิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย, 
ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์, 
หมอพื้นบ้าน ตามพ.ร.บ. การประกอบโรค
ศิลปะมาตรา 33 (1) ค แพทย์พื้นบ้านตาม 
พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
คนเข้าร่วมจ�านวน 140 คน 
อัตราค่าอบรม 1,000 บาท

3.4 มูลนิธิโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสม
ผสาน 

“บรูณาการศกัยภาพนกัธรุกจิพชืเศรษฐกจิ
กัญชาและกัญชง” Cannabis Entrepre-
neur Program (CEP) #รุ่นที่ 1

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ 
อัตราค่าอบรม 79,000 บาท/หลักสูตร

3.5 สมาคมแพทย์ 
อาชีวศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย

“กัญชาศาสตร์ (Cannabis Science)” 
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

นักวิทยาศาสตร์, นักเกษตรศาสตร์ และนัก
วิชาการ
อัตราค่าอบรม 3,500 บาท/คน

“หลักสูตรแพทย์แคนนาบินอยด์” (Can-
nabinoid Medicine) 
อบรมรุ่นที่ 4-5 ปี 2561
ร ่ วมกับสถาบัน วิจั ยและพัฒนาแห ่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศนยีบตัร การแพทย์แคนนาบนิอยด์ 
(Certificate of Cannabinoid Medicine)

- แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, เทคนิคการ
แพทย์, และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- หลักสูตรอบรมระยะสั้นส�าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราค่าอบรม 9,500 บาท/คน

“แพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid 
Medicine)”
หลกัสตูรอบรมระยะสัน้ส�าหรบัแพทย์ และ
เภสัชกร

อบรม 5 รุ่น ปี 2561 จ�านวนรุ่นละ 50 คน ได้
รบัประกาศนยีบตัรการแพทย์แคนนาบนิอยด์
ส�าหรับแพทย์และเภสัชกร (Certificate of 
Cannabinoid Medicine)

“กัญชาเพื่อการวิจัย (Cannabis Science 
for Research)”
หลักสูตรอบรมระยะสั้น  ส� าหรับนัก
เกษตรศาสตร์ และนักวิชาการสาขาอื่น 
อบรมรุ่นที่ 4-5 ปี 2561

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับประกาศนียบัตรกัญชาศาสตร์ (Certifi-
cate of Cannabis Science)

“การแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชา
ในการรักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบัน-แผนไทย” 
(40 ชม.) ปี 2562

ส�าหรับแพทย์ จ�านวน 2 รุ่น 

อัตราค่าอบรม 9,500 บาท
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“การแพทย์แคนนาบินอยด์ร่วมสมัย” 

(เดินป่า-หาสมุนไพร-ปรุงยา) 60 ชั่วโมง

เป็นหลักสูตรจ�าเพาะส�าหรับผู้แข็งแรง จ�านวน 

20 คน

3.6 เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนรักษ์โคราช 

“กัญชา กัญชง พืชมหัศจรรย์แห่งอนาคต
ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ” 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
หลกัสตูร 2 วนั 1 คืน ค่าอบรม 3,500 บาท 
(แบบพัก) 3,200 บาท (แบบไม่พัก)  
หลักสูตรประยุกต์ขึ้นเอง มีวิทยากรจาก
กรมการแพทย์แผนไทยฯ และโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

ผู้ที่สนใจอยากลงทุน อยากเรียนรู้, กลุ่มคน
มีพื้นฐานความรู้ เป็นวิสาหกิจชุมชน เตรียม
พร้อมการปลูก, กลุ่มที่ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ตั้ง
วิสาหกิจชุมชน
จ�านวนผู้เข้าร่วม 200 คน

3.7 สถาบนัอเคเดม ีหรอื 
AGI และกรนีเวลเนท
คลินิก 

ผู้น�า ผู้ประกอบการ คลินิกกัญชาทาง
การเเพทย์”

ผู ้มีความสนใจการใช้กัญชาเพ่ือผู้ป่วย และ
ธุรกิจกัญชา ท�าธุรกิจต่อเนื่อง เจ้าของธุรกิจ
ด้านสุขภาพและสปา เจ้าของธุรกิจความงาม
และเคร่ืองส�าอาง เจ้าของธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
ไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษา (หลักสูตรละ 58,000 
บาท)

3.8 สถาบนักัญชาศาสตร์
เพื่อผู้ป่วย (สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัย
โพธิศาสตร์สหรัฐฯ)

“กัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย”
ด�าเนินการไปแล้ว 1 รุ่น

ประชาชนบุคคลที่สนใจ
ผู้เข้าร่วมจ�านวน 40 คน
อัตราค่าอบรม 15,000 บาท

3.9 สมาคมประสาท
วิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

“การใช้สารสกัดจากกญัชาทางการแพทย์
ในโรคประสาท” (หลักสูตร 1 วัน)

แพทย์, บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป 
อัตราค่าอบรม 2,500 บาท

3.10 มูลนิธิข้าวขวัญ อบรม 2 วัน กับหมอเดชา ศิริภัทร อบรม
สองวนัพร้อมการฝึกปฏบิตั ิการปลูก และ
สกดัน�า้มนั เนือ้หาการอบรมประกอบด้วย
การปลูก การสกัดสอนการใช้ประโยชน์

ประชาชนบุคคลที่สนใจ อบรมวันที่ 24-25 
เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ดาราปรุะ วังยางรสีอร์ท 
จ.สุพรรณบุรี 
อัตราค่าอบรม 2,500 บาท
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		1.		หลักสูตรกัญชาโดยหน่วยงานภาครัฐมุ่งให้บุคลากรจัดบริการ

 องค์กรภาครัฐที่จัดท�าหลักสูตรกัญชาข้ึนประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น ในการพัฒนา

หลักสูตรความรู้พืชกัญชาและการแพทย์ข้ึนให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย ยังเป็นการหนุนเสริมศักยภาพ

บริการสุขภาพเพื่อตอบสนองตามความต้องการประชาชนของในการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา นอกจากนั้น 

ยงัเป็นการสร้างเสรมิศักยภาพบคุลากรสาธารณสขุตามบทบาทวชิาชีพให้มส่ีวนร่วมในการพฒันาศาสตร์กัญชา

เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

	 1.1		หลักสูตรที่จัดโดยกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	

 เมื่อผู้เรียนผ่านการทดสอบในทุกบทเรียน จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม โดยแพทย์ 

ทนัตแพทย์ เภสชักร และเวชกรรมแผนปัจจุบนั สามารถน�าใบประกาศนยีบตัรนีป้ระกอบการยืน่สมคัรสอบกบั

กรมการแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งใช้/จ่าย ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ กับส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ต่อไปได้ โดยกรมการแพทย์จะด�าเนนิการจดัสอบทกุไตรมาส และมอบใบประกาศนยีบตัรภาย

หลังการอบรม 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะต้องมีการสอบต่ออายุครั้งละ 2 ปี

 1.1.1  หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน[8] มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ในการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์ร่วมกับราชวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ในการร่างหลกัสตูรทีม่คีวามเหมาะสมผ่านรูปแบบของการจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาและรบัรองหลกัสตูร

การน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในหลักสูตรการอบรมฯ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเน้นให ้

ผูเ้ข้าร่วมอบรมเหน็ประโยชน์ของการใช้สารสกดัจากกญัชาทางการแพทย์ ข้อพงึระวัง อาการข้างเคยีงท้ังการใช้

กญัชาทางการแพทย์แผนปัจจุบนัและการแพทย์แผนไทย โดยอ้างองิหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (evidence-based 

document) ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ สามารถน�าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

และผู้รับบริการมีความปลอดภัย ทั้งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากราชวิทยาลัย สมาคม  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้

 การอบรมหลกัสตูรจะมปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้สีทิธ์ิในการสัง่ใช้สารสกดัจากกญัชาทางการแพทย์

ส�าหรับแพทย์แผนปัจจุบนั ทนัตแพทย์ ทีต้่องผ่านการอบรมและสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูส้ัง่ใช้สารสกดัจากกญัชา

ทางการแพทย์ ซึง่เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบั ดงันัน้การอบรมทีจั่ดขึน้เป็นการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารของ

สารสกัดกัญชาทางการแพทย์และผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้และเข้าใจในการใช้สารสกัดจากกัญชาตามข้อบ่งช้ี

ท�าให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยรูปแบบการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรท่ี

กรมการแพทย์ด�าเนินการทั้งการอบรมผ่านระบบ e-learning และแบบ classroom (on-site) หรืออบรม

ผ่านระบบทางไกล (teleconference) หลักสูตรของหน่วยงานอื่นที่กรมการแพทย์ให้การรับรอง เพื่อให้เกิด

การครอบคลุมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ และ

เป็นการควบคุมก�ากับหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเสนอเข้ามาเพื่อด�าเนินการให้มีคุณภาพมาตรฐาน หน่วยงาน

ที่จะด�าเนินจัดการอบรมฯ ต้องน�าเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการ

ใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์เพื่อพิจารณาและรับรองหลักสูตรก่อนด�าเนินการจัดอบรมโดยมีระยะ
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เวลาการรับรองหลักสูตร 2 ปี โดยหน่วยงานอื่นที่ผ่านการรับรองนั้น มีทั้งการอบรมแบบ Classroom และ
การอบรมผ่านระบบทางไกล (teleconference) ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 สภาเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 12) สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ โรงพยาบาลสวนปรงุ จ.เชยีงใหม่ ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั
แห่งประเทศไทย

1.2		หลักสูตรที่จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
 หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  
กองการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน รูปแบบหลักสูตรมีดังนี้

 1.2.1  หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ[9] เป็นหลักสูตรมุ่งเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
กับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการส่ังใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา ให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปอย่างบูรณาการ ทั้งด้านแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย ์
แผนไทย ใช้รปูแบบการบรรยายและการอภิปรายหมู ่ผูท้ีเ่ข้ารบัการอบรมและผ่านการทดสอบจะมีสิทธ์ิในการ
ส่ังจ่ายผลติภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามกฎหมาย ผูส้นใจสามารถตดิต่อ
ผ่านกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายผู้อบรมเบิกจากต้นสังกัด โครงสร้าง
หลักสูตร[10] ประกอบด้วย 3 หมวดดังนี้ 
 หมวดที่	1		ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 1) Cannabis Medicine 2) Prevention &  
Assessment of cannabis Addiction and Abuse 3) Pharmacology of cannabis Medicine 4) Dosing 
and Essential Lab testing 5) การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและต�ารับหมอพื้นบ้าน
 หมวดที่	2		ประสบการณ์ในประเทศไทย ประกอบด้วย (1) แนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์  
(2) ประสบการณ์ในการบ�าบัดรักษาในประเทศไทย
 หมวดที่	3  ระบบติดตาม Monitoring for cannabis Drug use in Thailand
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชัน้หนึง่ ผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย์แผนไทย ผูป้ระกอบวชิาชพีแพทย์แผนไทยประยกุต์ หมอพืน้บ้าน 
และผู้สนใจ ได้แก่ เภสัชกร นักวิชาการ พยาบาล เป็นต้น

 1.2.2  หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย[11] การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทาง 
การแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นให้มคีวามถูกต้องตามหลกัวชิาการแพทย์แผนไทย และเป็นไปตามกฎหมาย การน�า
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการน�าไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ จัดท�าหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู ้
ความเข้าใจกบัผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์ และหมอ
พื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชาให้
กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
 หลกัสตูรท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผูก้�าหนดหลกัสตูร รวมถึงเป็นผูด้�าเนนิ

การจดั โดยมหีน่วยงานภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดอบรม 

และมีการประเมินผลการอบรม ดังนี้ 
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1)  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมตามรายวิชาครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80

2)  ผู้จบหลักสูตรการอบรมต้องผ่านการประเมินตามรายวิชาด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

3)  ให้ศนูย์ฝึกอบรมแจ้งรายชือ่ผูผ่้านการอบรมไปยงักรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

พร้อมเก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้ท่ีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบในการอนุมัติให้เป็นผู้ใช้

ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

 1.2.3  หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส�าหรับสหวิชาชีพ มีการจัดอบรมผ่านระบบ

ออนไลน์ดังนี้ 

 1)  หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส�าหรับสหวิชาชีพ[12]

 2)  หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส�าหรับสหวิชาชีพ[13]

 3)  หลักสูตรที่จัดโดยสภาการพยาบาลร่วมกับกรมการแพทย์ 

(3.1)  หลักสูตรพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 

(care manager)[14]

(3.2)  หลักสูตร Care Manager ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย (1) การ

แพทย์แผนไทยและแผนไทยประยกุต์ (2) Brief advice (BA), Brief intervention (BI) (3) Case Management 

 (3.3)  หลกัสตูรทีจ่ดัขึน้โดยกรมสขุภาพจติ ชือ่หลกัสตูร “การใช้สารสกัดจากกญัชาทางการ

แพทย์” 

 1.3  หลักสูตรที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชง
ศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมปลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการ[15] ติดตามได้ท่ี 
http://sukho.nfe.go.th/e_office/photo/5395.pdf (เอกสารแนบที่)[16]  จัดท�าขึ้นโดยส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกรงุเทพมหานคร ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร วชิากญัชาและกญัชงศกึษา
เพือ่ใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย หลกัสตูรรายวชิา ทช 33098 จ�านวนการเรยีนการ
สอนทัง้หมด 120 ชัว่โมง เป้าหมายเน้นให้เกดิประโยชน์ต่อคนไทยในการน�าผลติภณัฑ์ หรอืสารสกดัจากกญัชา 
กัญชงมาใช้ในการประกอบอาชีพ การท�าธุรกิจ หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยกัญชามากขึ้น ครอบคลุมทุก
ผลิตภณัฑ์และบรกิาร ตัง้แต่ธรุกจิอาหาร สมนุไพร และการท่องเทีย่ว สร้างโอกาสทางการตลาดให้ผูป้ระกอบ
การไทยได้อยู่อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจท่ีดี หลักสูตรนี้เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนในงานมหกรรม
กัญชากัญชง 360 องศา 

 1.4 หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา  
(Cannabis)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis : VFC) หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบคุลากรแห่งชาติ (สวทช.) ทีม่าของหลกัสตูรนัน้ พบจาก New Leaf Data Services, LLC. All right re-

served ได้มีการเกบ็แนวโน้มตลาดกญัชาตามรปูแบบของการปลกู (ในช่วงเดือนมกราคม ถึงกมุภาพนัธ์ 2564) 

พบว่า การปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด (Indoor) จะมีมูลค่าทางการตลาดมากที่สุด และเป็นการปลูกใน

ระบบตามมาตรฐานสากลทีต่ลาดทัว่โลกต้องการ เมือ่เทยีบกับการปลกูโรงเรอืนแบบกรนีเฮาท์ (Greenhouse) 



เรื่อง: พัฒนาการหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ปี 2562-2564

152

และโรงเรือนระบบเปิด (Outdoor) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง 

(Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor) ที่สามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยส�าคัญ

ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานระดับ

สากล กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร ได้แก่ (1) นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ท่ีสนใจการปลูกกัญชาอย่างมีคุณภาพ  

(2) เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ท่ีสนใจการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (3) ผู้สนใจ 

การปลูกกัญชาด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (4) เจ้าหน้าที่/

บุคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใน Supply Chain ของกัญชา

 1.5 หลักสูตรท่ีจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี คือหลักสูตรกัญชา

เพื่อการแพทย์และสุขภาพ ‘กัญชา’ ส�าหรับบุคคลทั่วไป[17] เป็นหลักสูตรกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ 

“กัญชา” ส�าหรับบุคคลทั่วไป เปิดหลักสูตรกัญชารูปแบบจะเป็นการอบรมระยะสั้น 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่เตรยีมความพร้อมประชาชนในการเรยีนรู ้และเข้าใจ กญัชา เพือ่การใช้ประโยชน์ทางสขุภาพทีถ่กูต้อง และ

เข้าใจการใช้กญัชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ หลกัสตูรนีเ้ก่ียวกบัข้อกฎหมายทีค่วรรู ้การใช้ประโยชน์จาก

กัญชา ทั้งแบบพื้นบ้านดั้งเดิม และการใช้ในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบการปลูก เทคนิคการปลูก การ

เก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน  

		2.		หลักสูตรที่จัดท�าขึ้นโดยภาคเอกชน     อาทิ องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน

 ภาคเอกชนจัดท�าหลักสูตรกัญชาเพื่อมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ให้ขยาย

ตัวได้มากและรวดเร็วขึ้น โดยต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานราชการ ดังนี้

	 2.1	หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสภาแพทย์แผนไทย	

สภาแพทย์แผนไทยได้มีการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาคือ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย[18] 

สภาแพทย์แผนไทยจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยจ�านวน 4 รุ่น มีรูปแบบการสอบ

ประเมินผลหลังจบการเรียน เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

• กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับการรายงาน ยส.5 และความรับผิดชอบทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• การเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา โดย กองแผนงานและวิชาการ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• ประวัติความเป็นมาและความรู้พื้นฐานของพืชสมุนไพรกัญชา โดย ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ 

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส�านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา 

• ต�ารบัยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรุงอยู่ (16 ต�ารบั) โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

• หลักการและแนวทางการปรุงยาเฉพาะราย โดย อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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	 2.2	หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม

 หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ส�าหรับเภสัชกรจัดโดยสภาเภสัชกรรมประกอบด้วย 3 หลักสูตรดังนี้ 

 หลักสูตรที่	1 หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ส�าหรับเภสัชกร โดย สภาเภสัชกรรม[19]   

 หลกัสตูรนีผ่้านการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุ (กรมการแพทย์) เมือ่เดอืนกันยายน 2562 มกีาร

ปรับปรุงหลักสูตร จัดให้ความรู้พื้นฐานเรื่องกัญชา นโยบาย และกฎหมาย ได้รับการรับรองอีกครั้งในวันที่ 22 

เมษายน 2564 มุ่งหมายให้น�าไปใช้ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาหลักสูตร 

คอื ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งกญัชา และประสบการณ์การใช้ยากญัชาในคลนิกิกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ 

หากไม่ท�าการประเมินความรู้ในช่วงใด สภาเภสัชกรรมจะถือว่า “ขาดการอบรม” ต้องเข้าเรียนและสอบซ่อม

ในช่วงเวลาที่ขาดไปในการประชุมรอบถัดไป และหากท�าการประเมิน “ไม่ผ่าน” สภาเภสัชกรรมจะนัดหมาย

สอบซ่อมอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผ่านการประเมินต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องได้คะแนนสอบประเมิน

ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีผู้จัดสอบ จะคิดจากคะแนนการสอบรวมทุกคาบของการอบรม ในการรับ

ประกาศนียบัตรและหน่วยกติ CPE ผูเ้ข้าอบรมหากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนยีบตัรรบัรองการอบรมทีไ่ด้

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์) อายุ 2 ปี ผู้เข้าอบรมจะได้หน่วยกิต CPE จ�านวน 10.75 

หน่วยกิต

 หลักสูตรที่	2	หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ส�าหรับเภสัชกร ประสบการณ์การใช้ยากัญชาในคลินิก

กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยสภาเภสัชกรรม เป็นหลักสูตรต่ออายุผู้ข้ึนทะเบียนของกระทรวง

สาธารณสุข หลักสูตรนี้เคยได้รับการรับรองเช่นเดียวกับหลักสูตรที่ 1 เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย นโยบาย

กัญชาทางการแพทย์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการก�ากับการใช้ รายการยากัญชาที่มีระบบในบริการสุขภาพ 

แนวทางการใช้และปรับขนาดยากัญชา ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ค�าแนะน�าการใช้กัญชาทางการ

แพทย์ (กรณีจิตเวช) ความปลอดภัยของยากัญชาที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพ ประสบการณ์การใช้ยากัญชา

ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล บทบาทของเภสชักรต่อการพฒันากญัชาทางการแพทย์ มีระบบการประเมนิ

เช่นเดียวกัน 

	 หลักสูตรที่	 3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง เนื้อหาเกี่ยวกับข้อก�าหนด

ผลิตภณัฑ์ตามกฎหมาย การพฒันาผลติภณัฑ์ และความปลอดภยั โดย สภาเภสชักรรม กลุม่เป้าหมายส�าหรบั 

ผู้ที่จะศึกษาหาความรู้เร่ืองกัญชา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ท่ีมีส่วนประกอบของกัญชา โดย 

ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากสภาเภสัชกรรม รูปแบบการจัดอบรม

และประเมินผลแบบเดียวกันกับหลักสูตรที่ 1 และ 2 เนื้อหาประกอบด้วย ยาเสพติดให้โทษ กัญชาและกัญชง 

ยากัญชา ประเภทยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย และต�ารับยาในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงที่ไม่ใช่ยาเสพติด อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนผสมของ

กัญชาและกัญชง เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาและกัญชงที่อยู่ใน

ระหว่างการวิจัยและพัฒนา 



เรื่อง: พัฒนาการหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ปี 2562-2564
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			3.		หลักสูตรกัญชาที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษา

 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดหลักสูตรกัญชา มีดังนี้

 3.1	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรกัญชามากสถาบันหนึ่ง  

ได้เปิด “หลกัสตูรกญัชาเวชศาสตร์” หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีโดยวทิยาลยัสหเวชศาสตร์[20]  รปูแบบจดัการ
เรียนการสอนมีทั้งแบบภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกิน 2 ใน 3 หน่วยกิต  
ต้องมรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 1 ปี มคีวามรูพ้ืน้ฐานไม่ต�า่กว่าชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สามารถน�าหน่วยกิต 
ทางวิชาการแพทย์แผนไทยไปเทยีบโอนเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนสอบใบประกอบวชิาชพีแพทย์แผนไทย (ก) ได้ ทัง้นี้
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้จ�ากัดเฉพาะผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้น รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรแีล้วทกุสาขา ไม่จ�ากดัอาย ุเชือ้ชาติ หลกัสตูรนีเ้ปิดสอนทัง้หลกัสตูรภาคปกต ิและภาคพิเศษระดับปรญิญา
ตรี แบ่งแยกเป็นช้ันปีไป มุ่งให้น�าไปประกอบอาชีพตามท่ีได้ระบุไว้ในหลักสูตรคือ สามารถท�างานเป็นได้ท้ัง
นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย[21]  มีการเปิดรับ
สมัครอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และเริ่มเรียนในเดือนมกราคม 2563[22] หลักสูตรกัญชา
เวชศาสตร์สอนให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กัญชา การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว การสกัด
ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และลงลกึไปถงึการวจิยัเพ่ือน�าประโยชน์จากกัญชามาใช้เพือ่การรกัษาโรค 
 รูปแบบหลักสูตรน�ามาจากการรวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา 
ฝึกงานจากสถานที่จริง มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู ้ผลิตกัญชาโดยตรง ทางวิทยาลัย 
สหเวชศาสตร์ การเรียนมีแบบภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์  
เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี เปิดที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามด้วย นอกจากหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทายังได้มีเปิดอบรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรม
ด้านการปลูกกัญชาและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืช
สมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G” โดยการสนับสนุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะปี 2563-2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
3 เมษายน พ.ศ. 2564 การอบรมโครงการดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้จัดท�าคู่มือการส่งเสริมและสร้างการ
รับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกกัญชาและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G ประกอบการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกด้วย 

	 3.2	มหาวิทยาลัยรังสิต	มีทั้งระดับปริญญาตรีและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

3.2.1	หลักสูตรกัญชาศาสตร์	ระดับปริญญาตรี

 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร 
เปิดหลักสูตรวิชากัญชาศาสตร์ เป็นวิชาเลือก เป็น 1 ใน 4 รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาเลือก กลุ่ม
เทคโนโลยีการผลิตพืช และการจัดการผลิตผลเกษตร ประกอบด้วยรายวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตกัญชาทางการแพทย์ วิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ และวิชาการปฏิบัติการปรับปรุง
พันธุ์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งไม่เฉพาะกับกัญชาเท่านั้น ยังครอบคลุมทั้งพืชสมุนไพรและพืชพลังงานทดแทน
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อีกด้วย ซึ่งวิชาเหล่านี้อยู่ในหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร เนื้อหาหลักของ
หลกัสตูรเกีย่วกบัประวติัความเป็นมาของสายพนัธุก์ญัชา เทคนคิการปลกู การขยายพนัธุ ์และการปรบัปรงุพนัธ์ุ 
ในการเรียนการสอนเน้นการน�าความรู้ไปผลิตกัญชาท่ีมีสารออกฤทธิ์ตามความต้องการใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์[23] มแีรงจงูใจด้วยระบบการให้ทนุการศกึษาด้วย ผูจ้บหลกัสตูรนีส้ามารถน�าความรู้และประสบการณ์

ออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท�างานในฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.2.2	 วิชา	 “กัญชาเวชศาสตร์”	 ส�าหรับประชาชน	 เป็นการจัดอบรมผ่านหลักสูตรวิถีชีวา

เวชศาสตร์ เป็นรุ่นที่ 4 ควบหลักสูตรการประกอบอาหารสุขภาพระดับยีน รุ่นที่ 3 หลักสูตรนี้ให้ความส�าคัญ

กับการบูรณาการองค์ความรู้กัญชากับองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นในการบ�าบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม  

สถาบนัแพทย์แผนบรูณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยจดัหลกัสตูร “วถิชีวีา เวชศาสตร์” (Lifestyle Medicine)  

3 รุ่นก่อน และจัดหลักสูตร “การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัยระดับยีน (Culinary Course for 

Healthy and Anti-Aging Genomic Diet) 2 รุ่น มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพที่มีการ 

บูรณาการศาสตร์รอบด้าน เพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้ ลดการไปหาหมอให้น้อยลง ใช้ยาเคมีให้

น้อยลง ค้นหาความจรงิได้แม่นย�าขึน้ ตัดสนิใจวธิกีารรกัษาโรคด้วยความเข้าใจทีถ่กูต้อง พึง่พาตวัเองได้มากขึน้ 

ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ยาที่ดีที่สุดก็คือปัญญา และหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง” 

	 3.3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

 เปิดหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินนอยด์ จัดการอบรมร่วมกับสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ 

สมาคมแพทย์อาชวีเวชศาสตร์และสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลกัสตูรการแพทย์แคนนาบนินอยด์

จ�านวนหลายรุ่น เป็นหลักสูตรระยะสั้น จากการสืบค้นพบมีถึงรุ่นที่ 10 หลักสูตรอบรมการใช้ยากัญชารักษา

ผู้ป่วย แผนปัจจุบัน-แผนไทย รุ่นที่ 1 เปิดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อเตรียม

ความพร้อมของบคุลากรการแพทย์และบคุคลผูส้นใจท่ัวไป ให้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากกญัชา 

กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์

 3.4	สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 เปิดหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารการใช้กญัชาทางการแพทย์แผนไทย เป็นหลกัสตูรระยะสัน้ จดัโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้หลักสูตร

ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ รุ่น 1-2 ในปี 2563 รุ่นที่ 3-4 ปี 

2564 อบรมได้จ�านวน 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน “บ้านคุณสุข”[24]

	 3.5	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เปิดหลักสูตรระยะส้ัน 1 ครั้งและเปิดเป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 1 หลักสูตร คือ “กัญชา

ทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลกู สกดั น�าไปใช้”[25] ครัง้เดยีว ณ ศนูย์การศกึษาอูท่องทวารวด ีมหาวทิยาลยั

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ�าเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และหลักสูตร 2 ปี ระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขา

วทิยาศาสตร์ หลกัสตูรผลติภณัฑ์สมนุไพรกญัชงและกญัชา (Master of Science Program in Heab, Hemb 
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and Cannabis Product)[26] เปิดรุ่นแรก เทอมแรกเดือนตุลาคม 2564 ผู้สมัครเป็นผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา 

บุคคลที่เข้าศึกษาประกอบด้วย ผู้ประกอบการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักธุรกิจต่อยอดธุรกิจของตนเอง  

เพ่ือพัฒนาผลติภณัฑ์กญัชาของตนเอง[27] ได้รบัการรับรองหลกัสตูรโดยกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์วจิยั

และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ 

	 3.6	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่

3.6.1 หลักสูตรอบรมการผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมระยะสั้น แบบออนไลน์[28] 

จดัการอบรม “กญัชาทางการแพทย์แบบครบวงจร : ปลกู สกดั น�าไปใช้ผลติ” ให้บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถ 

ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอบรมการผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมระยะสั้นแบบออนไลน์ 

เป็นความร่วมมอืของสาขาวิชาการจัดการเกษตรอนิทรย์ี (หลกัสตูรนานาชาต)ิ วทิยาลยันานาชาต ิกบัศนูย์วจิยั

และพัฒนาเกษตรธรรมชาติ นับว่ามีความพร้อมด้านองค์ความรู้และสถานที่ ห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร 

มีโรงงานผลิตปัจจัยการผลิตธาตุอาหารพืช และสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีโรงผลิต 

พชืกญัชาอนิทรย์ีได้รบัการรบัรอง USDA มพีืน้ท่ีในการปลกูท้ังในระบบปิด (indoor) และระบบเปิด (outdoor) 

หลกัสตูรดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลติบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

จากองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการผลิตพืชกัญชา ในระดับต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า เข้าใจ

ในระบบปลูก สกัดสารส�าคัญ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในระบบ SMEs และอุตสาหกรรมกัญชาอินทรีย์  

เข้าใจหลักการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอินทรีย์ในระดับอาเซียน ให้ผู้เรียนมีความรู ้

ความเข้าใจ ในกระบวนการสกัดสารส�าคัญ และการแปรรูปสารส�าคัญจากกัญชาในต�าราแพทย์แผนไทย

และแผนปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านกฎหมายและข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับพืชกัญชา สามารถ

ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เปิดอบรมรุ่นที่ 1 ปี 2564 มีผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน 

3.6.2 หลักสูตรการผลิต “กัญชา-กัญชง” ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และพาณิชย์[29] 

หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบความส�าเร็จในการปลูกต้นกล้ากัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยใน

ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ

วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ 

แบบครบวงจรไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ได้ร่วมมอืกับโรงพยาบาลมะเรง็อดุรธาน ีจัดโครงการการฝึกอบรมกญัชา-กญัชง (เฮมพ์) การผลติกญัชาอนิทรย์ี

ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ 16,700 ต้น การผลิตกัญชง (เฮมพ์) เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรมขึ้น  

เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และช้ีแนะแนวทางส�าหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้สนใจลงทุนปลูกกัญชาและ 

กญัชงอย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมจะได้รบัความรูใ้นเรือ่งการจดัการโรงเรอืนพชืกญัชา

และกัญชง (เฮมพ์) ด้วยระบบ Smart Farming ปัจจัยการผลติ ธาตอุาหารพชื การเก็บเก่ียวกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) 

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การจัดการศัตรูพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) ระบบรักษาความปลอดภัยของ

พื้นที่ปลูก การขอรับรองมาตรฐานพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) อินทรีย์ ระบบการสกัดน�้ามันกัญชาและ 

กญัชง (เฮมพ์) ในระบบอุตสาหกรรม การพฒันาผลติภัณฑ์ การปรงุต�ารบัยา เวชส�าอาง อาหารเสรมิ กฎหมาย 
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การขอรับใบอนุญาตปลูกพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) และธุรกิจการตลาดสารสกัดจากพืชกัญชาและกัญชง 

(เฮมพ์) ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนีย้งัจะมีการเสวนาทิศทางพชืกญัชาและกญัชง (เฮมพ์) ในประเทศไทย 

มีการจัดอบหลักสูตรนี้เพียงรุ่นเดียว[30]

	 3.7	มหาวทิยาลยัมหิดล	โดย	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	หลกัสตูรกญัชาและแคนนาบนิอยด์ 

ทางการแพทย์ (Medical cannabis and cannabinoids)[31] จัดเป็นหลักสูตรเปิดส�าหรับบุคลากรทางการ

แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีข้อดีได้แก่ 

เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคที่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธี

การรักษาที่ได้ผลดี เช่น โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา (intractable epilepsy) ภาวะ

กล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) และภาวะปวด

ประสาท (neuropathic pain) เป็นต้น เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ต้ังแต่ แพทย์ 

เภสัชกร และ พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกัญชาและแคนนาบินอยด์เป็นอย่างดีจึงให้การบริบาล 

ผู้ป่วยได้ผลดี มีความปลอดภัยและคุ้มค่า และท�าการวิจัยเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ได้ จัดอบรม  

เมื่อต้นปี 2563[32]

 3.8.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (From 

Cannabis Seed to Needs)[33]  เปิดฝึกอบรมไปแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563-2564 จ�านวนรวม 

200 คนโดยประมาณ ปัจจุบันยังไม่เปิดรุ่นใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด รวมถึงไม่มีการเปิดอบรมแบบ

ออนไลน์[34]

	 3.9	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เปิดอบรมหลักสูตรการขออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชา

และการบรหิารจัดการเชงิพานิชย์ รุน่ที ่1[35]  เนือ้หาประกอบด้วย มาตรการความปลอดภยัของฟาร์ม ตามข้อ

ก�าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง วสิาหกิจชมุชน การจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน บทบาท หน้าที่ 

และการมส่ีวนร่วมเพือ่ขออนญุาตปลกูกญัชาเชงิพาณชิย์ เรือ่ง การจดัท�ารปูแบบบญัชต้ีนทนุและผลประกอบ

การ การเตรียมข้อมูลประกอบการเสียภาษี การเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์ ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนและ

ผู้ประกอบการ วิทยากรโดยหน่วยงานเครือข่าย หลักสูตรนี้อบรมเมื่อปี 2564 

	 4.	หลักสูตรกัญชาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเอกชน มีทั้งแสวงหาก�าไรและไม่แสวงหาก�าไร

หน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนจัดท�าหลักสูตรตามเป้าหมายงานองค์กร พบองค์กร 3 ลักษณะคือ 

 4.1 หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มูลนิธิ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา สมาคมแพทย์อาชีวศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

 -  สมาคมแผนไทยแห่งประเทศไทยจดัท�าหลกัสตูรกญัชาเพือ่ความงาม ผลติภณัฑ์ความงามจาก

สารสกดักญัชาทีถ่กูต้องตามกฎหมาย จดัในนามสมาคมเเพทย์แผนไทยเเห่งประเทศไทย ชือ่หลกัสตูรอบรมคอื

กัญชาเพื่อความงามจากสารสกัดกัญชา วิทยากรโดย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ[36]

 -  มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาจัดอบรมโดยได้รับความสนใจค่อนข้างดี เปิดรับสมัคร 2 วันม ี

ผู้สมัครเข้าอบรมเต็ม 80 คน ทางโรงพยาบาลฯ จึงขยายจ�านวนคนเพิ่ม มีผู้มาสมัครกว่า 150 คน แต่มาอบรม

จรงิ 140 คน เนือ่งจากเป็นช่วงคาบเก่ียวกบัสถานการณ์โควดิแพร่ระบาดช่วงแรก ๆ  ผลตอบรบัของการอบรม
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ดีมาก เตรียมเปิดรุ่นที่ 2 มีผู้ลงทะเบียนไว้จ�านวน 200 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดท�าให้ไม่สามารถจัด

อบรมได้ ภายหลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดอบรมเอง เป็นการอบรมออนไลน์

 -  สมาคมแพทย์อาชวีศาสตร์และสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทยนบัเป็นองค์กรท่ีมีการจดัหลกัสตูร

อบรมเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์หลากหลายหลักสูตร หลักสูตรกัญชาศาสตร์[37] (Cannabis Science) 

พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ ชื่อภาษาอังกฤษ Cannabiniod Medicine เป็นหลักสูตรอบรม 

ระยะสั้นส�าหรับแพทย์และเภสัชกร หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วย 

(40ชั่วโมง)[38] และหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์( Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์

เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) อีกท้ังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศหลาย

มหาวทิยาลยัเพ่ือเปิดอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบักญัชาทางการแพทย์ อาท ิร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรุ ีเป็นต้น จัดในช่วงปี 2562[39] และปี 2561[40] เป็นหลกัสตูรส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพี

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์    

 - มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

ศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง Cannabis Entrepreneur Program (CEP) รุ่นที่ 1[41] ระยะ

เวลาเรียนถึง 12 สัปดาห์  

 4.2 หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยองค์กรเอกชนภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ณุศาศิริ (มหาชน) เป็นหลักสูตรการ

อบรมทางออนไลน์เชงิวชิาการขัน้สงูส�าหรบัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน อนาคตของการดแูลสขุภาพอย่างมอื

อาชีพ : การศึกษากัญชาทางการแพทย์เชิงวิชาการขั้นสูง Morhello Webinar : The Future & Beyond 

of Medicinal Cannabis เป็นความร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดหลักสูตรการอบรมทาง

ออนไลน์เชิงวิชาการขั้นสูงครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย

 4.3 หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�าไร คือ มูลนิธิข้าวขวัญ เป็นการจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้การใช้น�้ามันกัญชาแก่ประชาชนผู้สนใจ 

 4.4 หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช พัฒนาหลักสูตรกัญชา กัญชง  

พืชมหัศจรรย์แห่งอนาคตทางการแพทย์และเศรษฐกิจ[42] จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช  

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชมงคลพระนคร หลกัสตูรมทีัง้หมด 2 วนั 1 คนื ปี 2564 จัดทีอ่�าเภอเมอืงนครราชสมีา  

มผีูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน 200 คน อบรมได้เพยีง 1 รุน่เนือ่งจากสถานการณ์โควดิแพร่ระบาด เนือ่งจากหลกัสตูร

เป็นหลกัสตูรทีป่ระยกุต์ขึน้เอง องค์กรทีร่บัรองหลกัสตูรจงึเป็นบทบาทของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสานที่เป็นผู้ร่วมจัด โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลออกแบบหลักสูตรการอบรมดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย

ที่สนใจประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักคือ (1) ผู้ท่ีสนใจอยากลงทุน อยากเรียนรู้ (2) กลุ่มคนมีพื้นฐานความรู้  

เป็นวสิาหกจิชมุชน เตรียมพร้อมการปลกู (3) กลุม่ท่ียงัไม่แน่ใจยงัไม่ได้ตัง้วสิาหกิจชุมชน วทิยากรผูม้าอบรม อาทิ 

ผูอ้�านวยการกองการแพทย์ทางเลอืก จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 

ด�าเนินการได้เพียงรุ่นเดียว เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการรุ่นต่อไปได้ 

ปัจจุบันมีเครือข่ายพื้นที่ปลูกอยู่ 18 พื้นที่[43]



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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 4.5 สถาบันอเคเดมี หรือ AGI สถาบันกรีนอินโนเวชั่น (Academy of Green innovation) และ

กรีนเวลเนทคลินิก พัฒนาหลักสูตร ชื่อว่า “หลักสูตรผู้น�า ผู้ประกอบการ Healthcare เปลี่ยนโรงแรม  

เป็นเวลเนส เปลี่ยนคลินิก เป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์”จัดอบรมเกี่ยวกับกัญชาทั้งหมด 2 รุ่นดังนี้ 

1) หลักสูตร ผู้น�า ผู้ประกอบการ คลินิกกัญชาทางการเเพทย์[44] รุ่นที่ 1 

2) หลักสูตร ผู้น�า ผู้ประกอบการกัญชา สร้างธุรกิจสร้างชาติ รุ่นที่ 2 
 รปูแบบหลกัสตูร เป็นสถาบนัสมทบของมหาวทิยาลยัโพธศิาสตร์ สหรฐัอเมรกิา เพือ่น�าเสนอผลงาน
ให้มหาวิทยาลัยรับรองในระดับปริญญาตรี เรียน 4 เดือน มีการเทียบโอนของหลักสูตรนี้ นักศึกษาที่เรียนจบ
หลักสูตรแล้ว ต้องน�าเสนอเอกสารหรือผลงาน “สารนิพนธ์” เพื่อขอรับอนุมัติปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย
โพธศิาสตร์ สหรฐัอเมรกิา สถาบนัการศกึษาทางเลอืก และไม่ได้ขอการรบัรองปรญิญาจากประเทศไทย ระบบ
การศึกษา ใช้เวลาเรียน 6 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษา ใช้การเรียนในชั้นเรียน คู่กับระบบออนไลน์ ผู้เรียนจะ
เข้าเรียนในระบบชั้นเรียน หรือระบบออนไลน์ หรือจะผสมผสานกันก็ได้ และการศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติ
การจริง 3 ครัง้ พร้อมรบัปรญิญาบตัร โดยการใช้ระบบการเทยีบโอนประสบการณ์ร่วม เพือ่ให้ได้เกณฑ์เท่ากับ
ระบบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วไป ระยะเวลาในการเรียนคือก�าหนดเป็นวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ เวลา 
18.30-20.30 น. เรียนระบบ Online 90% มีการถ่ายทอดสด ส�าหรับผู้เข้าห้องเรียนไม่ได้ และมีการบันทึก
คลิปเพื่อเรียนรู้ภายหลังตลอดหลักสูตร 10% เป็นการร่วมไปดูงาน และร่วมสัมนานอกสถานที่ รูปแบบการ
เรียนคือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม จากเอกสารที่สถาบันจัดท�าหรือเอกสารอื่น ๆ 
ต้องเข้าศึกษาดูงานกับสถาบันเกี่ยวกับการปลูก การสกัดน�้ามัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา 3 ครั้ง 
และการน�าเสนอแผนธุรกิจอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง สัดส่วนการเรียนภาคทฤษฎี 30% ภาคปฏิบัติ 30% 
การศึกษาดูงาน 30% และการน�าเสนอธุรกิจ 10% เป็นการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา” โดย 
คณะท�างานหลักสูตรฯ[45]

 4.6 สถาบันกัญชาศาสตร์เพื่อผู ้ป่วย สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา  

ผลิตหลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย[46] ชื่อหลักสูตร “กัญชาศาสตร์ เทียบเท่าระดับปริญญาตรี” ชื่อเต็มของ

หลกัสูตรคือ “กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ภาคประชาชน” มจี�านวนหน่วยการเรียน 120 หน่วยกติ 40 รายวชิา 

(เรียนจริง 20รายวิชา) โดยการเทียบโอน นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรแล้วจะต้องน�าเสนอเอกสารหรือ 

ผลงาน “สารนพินธ์” เพือ่ขอโอนเครดติไปรบัปรญิญาบตัร จากสถาบนัแม่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ระยะเวลา

การศึกษาใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 เดือนหรือ 1 ภาคการศึกษาหลักและ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ใช้การเรียน

ในระบบออนไลน์ ควบคู่กับการศึกษาดูงาน ใช้ระบบการเทียบโอนประสบการณ์ร่วมเพื่อให้ได้เกณฑ์เท่ากับ

ระบบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วไป สถาบันกัญชาศาสตร์ก�าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อผู้ป่วย  

จัดอบรมให้ความรู้ไม่ใช่การเปิดสอนในระดับปริญญา สถาบันกัญชาศาสตร์ เปิดอบรมให้ความรู้และเมื่อ 

จบการอบรมจะเสนอผลงานเพือ่ให้มหาวทิยาลยัโพธศิาสตร์ สหรฐัอเมรกิา รบัรองและอนมุตัปิรญิญา จดัการศกึษา 

ในระบบออนไลน์ และการสือ่สารทางไกลอืน่ ๆ การจดัการศกึษาดงูานแหล่งเรยีนรูจ้รงิ และมกีารฝึกปฏิบัติ

 4.7 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ชื่อหลักสูตร “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

ในโรคประสาท”[47] โดยโรคทางระบบประสาทบางโรคมีข้อบ่งชีใ้นการใช้สารสกดัจากกัญชา และมหีลายโรคที่

ยงัจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาเพิม่เติม จะต้องมคีวามรูใ้นด้านการใช้สารสกดัจากกัญชาและเฝ้าระวงัผลทีจ่ะเกดิขึน้
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พร้อมทั้งให้การรักษาภาวะข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักสูตรที่สามารถเทียบกับกรมการแพทย์  
(มีประกาศนียบัตร กรมการแพทย์) กลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ บุคลากร มีการจัดอบรม 1 รุ่น จ�านวนประมาณ 
100 กว่าคน การเปิดอบรมรุ่นต่อไปขึ้นกับการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาลงมติที่

ประชุมว่าจะด�าเนินการเปิดอบรมหรือไม่อย่างไร[48]

ข้อค้นพบการศึกษา : สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 จากผลการทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์เนต และการ
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการจัดอบรมหลักสูตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา ด�าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 จากการศึกษามีข้อค้นพบเบื้องต้นที่น่าสนใจ
แบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี้  
 1.  หลักสูตรมีความหลากหลายตามเป้าหมายหน่วยงานผู้จัด
 การให้ความส�าคญัเปิดหลกัสตูรการอบรมของภาครฐั สถาบนัการศกึษา รวมถงึภาคเอกชนทีส่ามารถ
เปิดหลักสูตรอบรมเรื่องกัญชาได้ ภายใต้เงื่อนไขการรับรองจากหน่วยงานรัฐ จากการส�ารวจเบื้องต้นพบว่า
มีทั้งหมด 47 หลักสูตรตามหน่วยงานที่จัด และหลักสูตรถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน 
นักวิจัย นักวิชาการอิสระ เป็นต้น 
 นอกจากนั้นหากไม่นับรวมหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีการเสริมแทรกความรู้เกี่ยวกับกัญชาในหลักสูตรเช่น 
หลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 ของสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัย
รังสิต เปิดวิชาพื้นฐาน ตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนคือวิชา “กัญชาเวชศาสตร์ส�าหรับประชาชน” 
และวิชา “ต�ารับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ” ซึ่งเป็นการบูรณาการกัญชากับศาสตร์อื่นในหลักสูตรนี้
ได้อย่างรอบด้าน  
 ข้อสังเกต หลักสูตรที่เกิดขึ้นข้างต้น เป็นช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการหาผลประโยชน์ได้ หากขาด
มาตรการการควบคุมก�ากับ 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรกัญชามีแพร่หลาย โดยการจัดของหน่วยงานหลายองค์กร ทั้งนี้หากไม่เกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 หลกัสตูรจะมจี�านวนเพิม่ข้ึน ปรมิาณผูส้นใจเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูร
ต่าง ๆ  เพิม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นวชิาชพีต่าง ๆ  จนถงึบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ รวมไปถงึการขบัเคลือ่นประเดน็กัญชา
ทางการแพทย์ของพรรคการเมืองเป็นปัจจัยที่ท�าให้ประเด็นกัญชาถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใน 
ทุกมิติ
 3.  หน่วยงานผู้จดัหรอืพฒันาหลกัสตูร 3 ประเภทคอื หน่วยงานภาครฐั ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ 
ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กรมสขุภาพจติ ส�านกังานคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงศกึษาธกิาร คอื การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กระทรวง
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์การวจิยัและนวตักรรม (อว.) ประกอบด้วยสถาบันการศกึษาต่าง ๆ  ดงันี ้มหาวทิยาลยั
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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 4. ปัจจัยที่ท�าให้เกิดกระแสจัดอบรมพืชกัญชา ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการสื่อสารสาธารณะของ

สื่อมวลชนในประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากนโยบาย รวมไปถึงรัฐบาล

มีการตั้งคณะเลขานุการคณะท�างานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ เรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดท�า

เว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์เผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง 

 หน่วยงานภาคเอกชนและเครอืข่าย ท่ีสามารถสบืค้นได้ทางสือ่ออนไลน์มดีงันี ้สมาคมเเพทย์แผนไทย

เเห่งประเทศไทย บริษัท ณุศาศิริ (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

สมาคมแพทย์อาชวีศาสตร์และสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย เครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนรกัษ์โคราช สถาบนัอเคเด

มี หรือ AGI และกรีนเวลเนทคลินิก สถาบันกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ 

สหรัฐอเมริกา สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 

 5. หลักสูตรแบ่งตามเนื้อหาของวิชาชีพที่อบรม เช่น (1) กัญชาทางการแพทย์ส�าหรับแผนปัจจุบัน 

ส�าหรบัแผนไทย กญัชาเพือ่การรกัษา กญัชาเพ่ือการดแูลสขุภาพ ท้ังนีแ้บ่งตามวธิกีารรกัษา กลุม่อาการของโรค 

เช่น การรักษาแบบแพทย์แผนไทย การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน (2) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา ปลูก 

ผลิต แปรรูป ส�าหรับเกษตรกร บุคคลสนใจทั่วไปที่รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน (3) กัญชาเพื่อความงาม 

(4) อุตสาหกรรมกัญชา กัญชาในเชิงเศรษฐกิจ 

 6. รูปแบบหลักสูตรมี 3 ประเภทคือ (1) หลักสูตรอบรมระยะสั้น เป็นหลักสูตรอบรมที่ใช้ระยะเวลา 

1-5 วัน เน้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกัญชาที่วิชาชีพนั้น ๆ เกี่ยวข้อง (2) หลักสูตรอบรมระยะยาว 

เป็นหลักสูตรที่อบรมต้ังแต่ 1 เดือนขึ้นไป บางหลักสูตรใช้เวลาในการเรียนถึง 4 เดือน อาทิ หลักสูตรของ

สถาบนัอเคเดม ีหรอื AGI และกรนีเวลเนทคลนิกิ สถาบันกัญชาศาสตร์เพือ่ผูป่้วย สถาบันสมทบมหาวทิยาลยัโพธิ

ศาสตร์ สหรัฐอเมริกา (3) รูปแบบสุดท้ายคือ หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท 

ซึ่งหน่วยงานที่เปิดอบรมหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นมหาวิทยาลัย มี 3 แห่งคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ส่วนระดับปริญญา

โท มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเปิดหลักสูตรปริญญาโท 

 7. รูปแบบการเรียนของหลกัสตูรแบ่งเป็น (1) หลกัสตูรอบรมปกต ิ(2) หลกัสตูรออนไลน์ เป็นหลกัสตูร

ที่ด�าเนินการหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงปัจจุบัน   

 8. หลักสูตรแบ่งเป็น (1) ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น รับรองโดยกรมการแพทย์ กรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ รบัรองโดยกระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (2) หลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง แต่เชื่อมการท�างานกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยใน

พืน้ทีเ่ช่นหลกัสตูรทีเ่ปิดอบรมโดยเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนรกัษ์โคราช จดัหลกัสตูรโดยมหาวทิยาลยัราชมงคล

พระนคร เป็นต้น

 9. สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ น�าหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข อาทิ หลักสูตร

ของกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก สถาบนัการศกึษา ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน

พัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้น เพื่อจัดอบรมให้กับวิชาชีพต่าง ๆ เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการประกอบวิชาชีพ เช่น 

หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์แลสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สพอท.) สถาบันกัญชา

เพื่อผู้ป่วย สถาบันอเคเดมี หรือ AGI และกรีนเวลเนทคลินิก วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น 
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 10. การประสานความร่วมมอืในการจดัหลกัสตูร ภาคเอกชน หรอืเครอืข่ายจดัร่วมกบัสถาบนัการศกึษา 

มหาวิทยาลัย เป็นพาทเนอร์ ท้ังเพื่อสร้างองค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร  

ปลูก ผลิต แปรรูป ใช้อย่างครบวงจร เช่นกรณีของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจัดร่วมกับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหลักสูตรการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เป็นต้น 

 11. การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระยะแรกเป็นรูปแบบการให้ความรู้เน้นไปที่กลุ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชกร ระยะที่สองขยาย

สู่กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพ ต่อมาเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป เกษตรกร/กลุ่มผู้ปลูก วิสาหกิจชุมชน หรือ

ผู้ประกอบการตามกฎหมาย มีความสนใจด�าเนินการในเชิงธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามต่าง ๆ 

 12. กระแสสงัคมทีส่นใจความรูเ้รือ่งกญัชาทางการแพทย์ และกญัชาในมติอิืน่ ๆ  เปลีย่นแปลงในระยะ 

2-3 ปีที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2562-2563 มีผลการวิจัยออกมาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ค่อนข้างมีผลต่อหลักสูตร

ที่ผลิตขึ้นมาด้วย ขณะที่ทิศทางการพัฒนาด้านกัญชามีความส�าคัญต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่จะต้องมีความรู้เท่าทันเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร

ความเชื่อมั่นต่อหลักสูตร

 (1)  หลกัสตูรผ่านการรบัรองจากหน่วยงานรฐัเป็นท่ียอมรบั จะได้รับความเช่ือมัน่สงู ผูผ่้านการอบรม

สามารถน�าไปใช้ในการรับรองการท�างานและการประกอบอาชีพ

 (2)  หลักสูตรอื่นที่มีการผลิตขึ้นของภาคเอกชน มีเนื้อหาแตกต่างจากภาครัฐ ได้รับความสนใจ จาก

วิชาชีพอื่น ๆ บุคคลทั่วไปสมัครเข้าไปเรียนรู้จ�านวนมาก สามารถเข้าถึงการอบรมได้อย่างกว้างขวาง 

 จากข้อคิดเหน็ผูจั้ดการอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  เหน็ว่าการอบรมในรปูแบบปกตเิป็นรูปแบบท่ีค่อนข้าง 

มีประสิทธิภาพมากกว่าการอบรมแบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นรูปแบบการพบหน้าโดยตรง มีปฎิสัมพันธ์กัน 

เข้าใจง่าย มีภาคปฏบิตักิารทีเ่ป็นปัจจยัเอือ้ให้เกิดการเรยีนรู ้เข้าใจได้โดยง่ายกว่าการเรยีนผ่านระบบออนไลน์    

 กลุ่มผู้สนใจเข้ารับการอบรม ค่อนข้างเปิดกว้างนอกเหนือจากกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์ 

บุคลากรสาธารณสุขทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สัตวศาสตร์ หมอ

พื้นบ้าน แต่ยังมีกลุ่มบุคคลอื่นที่สนใจเกี่ยวกับกัญชาเช่นกันท้ังเกษตรกร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่ีต้องการ

ต่อยอดพืชกัญชา ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างธุรกิจในทุกรูปแบบ

 ช่วงแรกเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อพืชกัญชา กลุ่มเป้าหมายจึงมุ่งไปที่

บุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก ต่อมาขยายเชิงปริมาณ องค์กรภาคเอกชนส่วนใหญ่จัดอบรมได้เพียง 1 รุ่น 

ในระหว่างสถานการณ์โควดิระบาดส่งผลให้ไม่สามารถเปิดอบรมภาคปกตไิด้ ส่วนใหญ่ยงัเตรียมการอบรมรุน่

ต่อไป รอสถานการณ์โควิดคลี่คลาย และเปิดประเทศ ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายขยายจากกลุ่มบุคลากรทางการ

แพทย์ ไปยังนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน
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บทสรุป

 พัฒนาหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2562-ปี2564 ตามทิศทางนโยบายของ
ประเทศในการใช้กญัชาในทางการแพทย์ ระยะแรกเน้นกลุม่บคุลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมให้เกดิการใช้ยาที่
มกีญัชาเป็นส่วนผสมและน�า้มนักญัชา การพฒันาหลกัสตูรจดัท�าขึน้เพือ่ใช้ในการอบรมให้ความรูก้บับคุลากร
ทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบัน ที่มีความสนใจการรักษาแบบการแพทย์ผสมผสานเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและ 
ระยะท้าย แพทย์แผนปัจจบุนัทีผ่่านการอบรมแล้วน�ากญัชาไปใช้ในการรกัษาผูป่้วย มกีารปรับเปล่ียนทศันคติ
จากประสบการณ์ตรงในการใช้รักษาผู้ป่วยแล้วช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อาทิ โรคมะเร็ง อาการเจ็บปวดจาก
โรคต่าง ๆ  รวมถึงผู้ป่วยระยะประคับประคอง มีการใช้กัญชาบริการรักษาคนป่วย ระยะที่สอง มุ่งส่งเสริมการ
ผลิต (ปลูก) กัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อบริการใช้กัญชาทางการแพทย์แพร่หลายในหน่วย
บริการสาธารณสขุ ความต้องการวตัถุดิบกญัชาทีเ่พิม่ขึน้แต่วตัถดุบิไม่เพยีงพอ รฐัจงึเร่งส่งเสรมิการปลกูกญัชา
ขึน้ การส่งเสรมิการปลกูในกลุม่ประชาชนรปูแบบรวมตวัจดัตัง้เป็นวสิาหกจิจงึมขีึน้เพือ่ตอบสนองต่อการผลติ
วัตถุดิบกัญชา รวมไปถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยควบคู่กันไป ระยะที่สาม มุ่งการ
ผลิต (ปลูก) กัญชาเพื่อสร้างรายได้ ตอบสนองเชิงธุรกิจสร้างรายได้ในกลุ่มภาคเอกชนมากขึ้น

 อภิปรายผล แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์มีแนวโน้ม 2 ลักษณะคือ 
ลักษณะแรกเป็นหลักสูตรแบบครบวงจรมากข้ึนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงกระบวนการผลิตแปรรูป 
ตลาดและจ�าหน่าย ลักษณะที่สอง เน้นหลักสูตรมุ่งการพัฒนาเชิงธุรกิจท่ีเก่ียวกับกัญชาท้ังทางด้านสุขภาพ
แบบ Wellness การท�าผลติภณัฑ์กญัชา โดยเฉพาะปรงุต�ารบัหรอืชนดิอาหารทีม่กีญัชาเป็นส่วนผสม เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะ คอื หลกัสตูรความรูก้ญัชาทีเ่กดิขึน้นบัเป็นนวตักรรมการเรยีนรูพื้ชกญัชาในฐานะพชื
สมุนไพรและพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไปควรให้มี
การศกึษาวจัิยและประเมนิผลหลกัสตูรกญัชาท่ีเกดิข้ึนเพือ่พฒันาให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการจดัการศกึษา 
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งประโยชน์ประชาชน
ได้รับการดูแลสุขภาพทั่วถึง ประหยัดและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากการก�ากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตรแล้ว 
ระยะต่อไปรัฐบาลควรมุ่งสนับสนุนการฝึกอบรมให้วิสาหกิชุมชนและประชาชนมีความรู้การปลูกกัญชาและ
เก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพดี ให้สามารถน�าไปผลิตยาที่มีคุณภาพที่ดี และก้าวสู่มาตรฐานการส่งออกต่อไป
 การขบัเคลือ่นช่วงแรกจึงให้ความส�าคญัไปท่ีบคุลากรในระบบสาธารณสขุ ต่อมาจงึขยายวงกว้างออก
ไปยังประชาชน กลุ่มเกษตรผู้ปลูก รวมไปถึงภาคธุรกิจที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตรกัญชา
เพื่อให้ตอบสนองต่อธุรกิจ โดยรัฐเองให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ควบคู่ไปกับ 
ให้เกิดการพัฒนากัญชาในเชิงสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจประเทศอย่างครบวงจร  
โดยมุง่เป้าให้ประเทศไทยก้าวสูก่ารศูนย์กลางระเทศไทยตัง้เป้าเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมกญัชงของภมูภิาค[49] 

ในขณะทีภ่าคเอกชนกใ็ห้ความส�าคัญกบักญัชาเช่นกนั สะท้อนได้จากกลุม่ธรุกจิ เช่น ธนบุรกีรุ๊ป (THG) ได้ทุ่มเงิน 
ลงทุน 10,000 ล้านบ้านเพื่อพัฒนาพื้นที่ 2-3 พันไร่ จับมือกับพาร์ทเนอร์นานาชาติพัฒนาเมืองกัญชาต้นแบบ 
พฒันาธรุกจิบรกิารและผลติภณัฑ์กญัชาครบวงจรเป็นต้น[50] ดงันัน้จงึเห็นได้ว่าทิศทางของการพฒันากญัชาที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย การมีหลักสูตรกัญชาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและหลากหลายหลักสูตรข้างต้นเป็นไป

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐและความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะ

1)  ให้มีหลักสูตรกลางในแต่ประเภทหลักสูตรท่ีผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น ให้

มีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือส�าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

2)  ในแต่ละหลักสูตรควรให้มีการติดตามประเมินผลการจัดท�าหลักสูตรกัญชาในแนวทางใหม่ๆ

3)  ให้มกีารสอนการปลกูกญัชาเพือ่ประโยชน์โดยการฝึกปฏบิตักิาร โดยกระทรวงสาธารณสขุร่วม

กับสถาบันการศึกษาที่มีคณะเกษตรศาสตร์

4)  การพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ใช้ (Supply) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ระยะต่อไปควรพัฒนาคอร์สระยะสั้นให้

ประชาชนมีความรู้การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์การดูแลสุขภาพและเข้าถึงการใช้บริการกัญชาทางการแพทย์
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[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]; ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/
news/836268 ข่าววันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

9. ข่าวมติชนออนไลน์. บุคลากรการแพทย์แห่อบรม ‘กัญชา’ เต็มทุกรุ่น จ่อเปิดอีก 3 หลักสูตรพิเศษ. 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]; ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/
quality-life/news_1506541 ข่าววันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

10. Hfocus.org. เจาะลึกระบบสุขภาพ “สธ. จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” 
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เปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]; ที่มา: https://
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23. มหาวิทยาลัยรังสิต. รับสมัครนักศึกษา. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]; ที่มา: 
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ที่มา: https://www.skc.rmuti.ac.th/around/cannabis231063 
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564]; ที่มา: https://www.
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26. ข่าวออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา.ข่าววันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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สรุปการเสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 
เวลา 15.30-17.30 น. ห้องประชุม Meeting Room 5 

รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

  ผู้อภิปราย
 รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม    ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 รศ.ดร. โฆษิต  ศรีภูธร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์    รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 นายกาจกนิษฐ์  ศักดิ์สุภา   ประธานบริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 ผู้ด�าเนินการอภิปราย
 นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  
ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 การใช้กัญชาในต่างประเทศ พบว่า อเมริกาใช้เวลา 20 ปี พยายามต่อสู้ในการใช้กัญชาดูแลผู้ป่วย 
โดยเฉพาะในทหารอเมริกันที่มีภาวะโรคซึมเศร้าหลังจากสงคราม มีการสนับสนุนให้เกิดกัญชาเสรี จนกระทั่ง
มีกฎหมายให้ใช้ส�าหรับทางการแพทย์ได้ 
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกัญชาและกัญชงประมาณ 7.3 ล้านตารางเมตร ซ่ึงปัจจุบันกัญชายังเป็น 
ที่ต้องการทางการแพทย์ แต่มีอุปทานที่น้อยมาก ไม่เพียงพอ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกัญชาศาสตร์  
มีจ�านวนผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงเกิดการก่อตั้งหลักสูตรกัญชา
เวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยที่มีความคาดหวังจะด�ารงภูมิปัญญา 
องค์ความรู้ และการน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

Symposium 5

การพัฒนาก�าลังคนด้านกัญชาเวชศาสตร์
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 วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา มนีกัศกึษาหลกัสตูรน้ีจ�านวน 3 รุน่ ประมาณ 
200 คน โดยมีความแตกต่างจากวิทยาลัยอื่น ดังนี้

1. หลักสูตรสอนครบทั้ง 3 ด้าน ตั้งแต่การปลูก-สกัด-การใช้ทางการแพทย์ โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ
2. เน้นด้านการแพทย์ (แพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก)
3. หลักสูตรได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการประเมินหลักสูตรในระดับดีมากและได้รับการรับรองจากสภา

มหาวิทยาลัย สกอ. และกพ.
4. มีภาคปกติและภาคพิเศษ

 ก้าวต่อไปที่หลักสูตรก�าลังด�าเนินการ มีดังนี้
1. การก้าวสู่การเป็นนานาชาติ / ระดับสากล
2. การก้าวสู่การเป็นวิชาชีพ
3. การเปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
4. การจัดตั้งสมาคมกัญชาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
5. การจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 1
6. การขยายงานด้านการวิจัย อาทิ Clinical research
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์
8. การสร้างอาจารย์รุ่นใหม่
9. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์   
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 การพัฒนาก�าลังคนควรมองให้ครอบคลุมท้ังบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
การผลิตคนออกสู่ตลาดงาน (Supply Driven) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต้องประเมินความ
ต้องการผลิตหลักสูตรการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จนมีการอนุมัติหลักสูตร แต่ต้องมีความ
ระมัดระวังในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร เพราะโครงสร้างประชากรของประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
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เพราะฉะน้ันจ�านวนนักเรียนจะเข้าสู่ระบบการศึกษาแนวโน้มจะน้อยลง การพิจารณาแผนก�าลังคนต้อง
พิจารณาโครงสร้างประชากร (Demography Transition) และปรับการศึกษาให้ทันโลก จัดระบบใหม่ตาม 
“ความต้องการจริง” เพื่อพัฒนาประเทศ (Demand Driven) ให้มากข้ึน มิฉะนั้นแล้วจะเกิดภาวะว่างงาน 
ปัจจัยอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Technology Disruption) ซึ่งควรต้องพิจารณาเรื่อง 
effect viral logical transition ด้วยเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
 โดยการพิจารณาแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคน ควรพิจารณาในมุมมองของราชการ หรือในมุมมอง
คนที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพ (Service Target) ก่อน จึงค่อยพิจารณาโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และรวมไปถึงรูปแบบของระบาดวิทยา โรคภัยไข้เจ็บที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมองให้
สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และพิจารณาความต้องการคืออะไร
 การพัฒนาคนมี 2 แนวทาง คือ 1) ผลิตในระบบ มีการด�าเนินการท�าหลักสูตร ขออนุมัติหลักสูตร 
ท�าแผนการผลิต รับนักศึกษา มาจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการ และ 2) คนทีอ่ยูใ่นระบบอยูเ่ดิม จะต้องมกีารพฒันาบคุลากรเข้าไปเสรมิ โลกอนาคตข้างหน้า (Reskill 
และ Upskill)
 วิธีการวางแผนก�าลังคนเกี่ยวกับกัญชา ปัจจุบันกัญชาถูกมองไปในทางรักษาโรคเป็นหลัก แต่ความ
จริงแล้วกัญชาสามารถไปใช้ประโยชน์เชิงการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Prevention and 
Health Promotion) แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แบ่งเป็น 2 
ด้าน คือ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และคลินิกกัญชาการแพทย์แผนตะวันตก เมื่อลงรายละเอียด
ในด้านบุคลากรของคลินิก จะมีแนวคิดเรื่อง Skill Mixed เข้ามาเก่ียวข้อง โดยบุคลากรสาขาวิชาชีพหนึ่ง  
ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะท่ีจ�าเป็น สามารถท�าได้มากกว่าหนึ่งหน้าท่ี และสามารถ
ท�างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  ดังนั้นหากผลิตบุคลากรแบบ In-Service training จะได้บุคลากรที่สามารถน�า
มาใช้งานได้ตรง 
 นอกจากการมองการผลติและพฒันาบคุลากรในระบบ และการน�าประสบการณ์ของผูม้ปีระสบการณ์
จริงมาผสมผสาน อกีอย่างหนึง่ควรมองต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ โดยมพีืน้ฐานของการผลติและการพฒันา
บุคลากรในด้านการวิจัย

 รศ.ดร. โฆษิต  ศรีภูธร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ โดยภาพรวมมีนักศึกษา
ประมาณ 25,000 คน ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นสนองตอบเป้าหมาย BCG Economy แบ่งเป็นอาหาร
และเกษตร, ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์, สุขภาพและการแพทย์ (มุ่งเน้นการแพทย์แผนไทย) และ
พลังงาน วัสดุฯ เพื่อเป็นระเบียงเศรษฐกิจท่องเที่ยวทางการแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มี
หลักสูตรระยะสั้นเน้น Upskill, Reskill, New Skill และ New S-curve จ�านวน 11 หลักสูตร
 มีการจัดท�าแผนการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องใน 20 จังหวัดของภาคอีสาน พิจารณาจากจุดเน้น
ความเชี่ยวชาญตามยุทธศาสตร์ใหม่ “3Cluster+” ดังนี้
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 การพัฒนาก�าลังคนด้านการขนส่งระบบราง ขณะนี้ก�าลังจัดท�าศูนย์ CLMV Training Center ของ
ระบบรางภูมิภาคอาเซียน โดยสถาบันระบบราง มทร.อีสาน ศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รถไฟฟ้า ศูนย์ DEPOT ซึ่งมีการผลิตและควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วประเทศ สายเหนือ สายตะวันออก
เฉียงเหนือ และสายใต้ 
 การพัฒนาก�าลังคนด้านอากาศยาน โดยสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับด้านกัญชา คือให้สามารถน�าอากาศยานมาใช้สนับสนุนการเกษตรปลูกสมุนไพรได้
 การพัฒนาก�าลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ครบวงจร โดยความร่วมมือระหว่าง 
มทร.อีสาน กับ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด
 การพฒันาก�าลงัคนด้านเกษตรอจัฉรยิะ และเกษตรอนิทรย์ี มทร.อสีาน สร้างศนูย์ความเป็นเลศิด้าน
เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด�าร/ิเกษตรอนิทรย์ี นอกจาก
นี้มีศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (เกษตรอินทรีย์)
 การพฒันาก�าลงัคนด้านอาหาร สขุภาพและกญัชาเวชศาสตร์ มกีารร่วมมอืผลติและสกดัยาจากกญัชา                   
ชูสมุนไพร 16 ชนิด เพื่อการแพทย์ โดยความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน กับ สถาบันแคนาบินอยด์ฯ
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานมกีารจดัตัง้สถาบันวจิยัและพฒันากัญชา กญัชง และสมนุไพร                   
มีสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ทั้ง Outdoor และ Indoor ในส่วนการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชา มี 4  
สายพนัธุ ์คอื หางกระรอกภพูาน หางเสอืสกลนคร ตะนาวสก้ีานขาว และตะนาวก้านแดง นอกจากนีม้โีครงการ
ธนาคารเมลด็พนัธุ ์และธนาคารต้นกล้ากญัชาเพ่ือคดัเลอืกเมลด็พนัธุแ์ละต้นพนัธุก์ญัชาสายพนัธุแ์ท้เพือ่ส่งมอบ
ให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตน�าไปปลูก 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้รบังบประมาณในการสร้างอาคารปฏบัิตกิารเภสชักรรมไทยมาตรฐาน GMP 
-PIC/s ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนโรงงานกับทางส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
 มหาวทิยาลยัมกีารพัฒนาหลกัสตูรการฝึกอบรม เพือ่การพฒันาก�าลงัคน หลกัสตูร Lifelong Learning 
(การผลิตกญัชาอนิทรย์ี การผลติสมนุไพรอนิทรีย์ การแปรรูปอาหารจากกญัชา) มกีารพฒันาผลติภัณฑ์กญัชา
ครบวงจร
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บสุภัทโท) ในการให้
บริการทางการแพทย์และการรักษา ซึ่งมีต�ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม



172

 มหาวทิยาลยัมกีารจัดท�าโครงการพัฒนาคณุภาพชีวติด้วยสมนุไพรผสมกัญชาในกัญนครโมเดล ร่วมมอื 
กับวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้ชุมชนด้วยกัญชาและ
สมุนไพร
 นอกจากกญัชาแล้ว ยงัมกีาร
ศกึษาพชืกระท่อม โดยจัดท�าโครงการ
วิจัย “การศึกษาพันธุ์และโอกาสการ
ใช้ประโยชน์พืชกระท่อม” และ การ
เปิด “ศูนย์เรียนรู้พืชกระท่อมประจ�า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีการ
ขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ ตั้งแต่ 
ฟาร์มกัญชา ฟาร์มกัญชง และฟาร์ม
กระท่อม จนกลายเป็นโมเดลกระท่อมชงชาของ มทร.อีสาน ที่ครบวงจร ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
 ส่ิงส�าคญั คอื การบรูณาการสูก่ารท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ น�าไปสูด่นิแดนสขุภาพ (Health Land) มกีาร 
บูรณาการกับภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงาน 

นายกาจกนิษฐ์  ศักดิ์สุภา  
ประธานบริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 บริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี 2 ภารกิจ
หลัก คือ งานวิจัยสายพันธุ์กัญชาและกัญชง และการพัฒนาก�าลังคนที่เรียกว่า ต้นน�้า (การปลูก) และกลางน�้า 
(การสกัดกัญชา กัญชงในรูปแบบสารส�าคัญ) ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสท�างานในอุตสาหกรรมของกัญชากัญชง 
ซึ่งมองว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ 
 วธิกีารด�าเนินการท�างานมทีัง้หมด 3 วธิ ีคอื 1) การปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญต่างชาตท่ีิอยูใ่นอตุสาหกรรม
กัญชากัญชง 2) การชักชวนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ต่างประเทศมาท�างานในประเทศไทย และ 3) การท�างาน
ร่วมกบัผู้เชีย่วชาญในประเทศไทย ผลจากวธิกีารด�าเนนิการ พบว่า มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสนุนัทามช่ีอดอก
กัญชา ที่มีสาร THC สูงที่สุด ประมาณ 27% และ CBD สูงที่สุด 19% และพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถปลูก
ได้ 9 กรัม เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับรัฐในโคโลราโด (Colorado) และแคลิฟอร์เนีย (California) ได้เกือบ
จะเทียบเท่า  
 ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภาคการเรียนการสอน ซึ่งมีห้องส�าหรับเพาะ
ปลูกกัญชา และห้องปฏิบัติการท่ีให้ความรู้แก่นักศึกษาซ่ึงสามารถประยุกต์ได้ และมีภาคพัฒนาก�าลังคน
เป็นการท�างานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีการปลูกกัญชากัญชง เพื่อท่ีจะเป็นหนึ่งใน supply 
chain, การส่งช่อดอกไปให้โรงงานสกัด ปัจจุบันมีทั้งหมด 22 กลุ่ม มีพื้นที่รวมกันเป็นระบบกรีนเฮ้าส์ 140 ไร่  
เงินลงทนุรวมกนัประมาณ 1,000 ล้าน ซึง่เป็นอะไรทีท้่าทาย ทัง้ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู ้การบรหิารจดัการ 
 ขณะนีก้�าลงัด�าเนนิการจดัท�าคอร์สออนไลน์สอนตัง้แต่ Cannabis Overview, Cannabis Industry 
Overview จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
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รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม  
ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 ประเดน็ทีห่นึง่ หลงัจากการแพร่ระบาดโควดิ-19 มธีรุกจิทีผ่ลติกญัชง กัญชา จ�านวนมากทัว่ประเทศ 
ซ่ึงธุรกิจเหล่านี้ต้องการคนท่ีมีความรู้จริงไปปฏิบัติจ�านวนมาก ความรู้จริงต้องเริ่มจากการศึกษาจริงจัง  
มโีรงเรยีนท่ีสอนมอีงค์ความรู ้มผีูเ้ช่ียวชาญ โดยบทบาทของหลกัสตูรกญัชาเวชศาสตร์ก�าลงัรวบรวมองค์ความรู้ 
มาอยู่จุดเดียวกัน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประเทศไทย 
 ประเด็นที่สอง ปลายน�้าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นใน Value chain คือ การน�าไปใช้ประโยชน์ และ
การที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอาหารก็ดี ยาก็ดี ต้องเรียนรู้จากความรู้ที่ศึกษากันทั่วโลกเอามาประยุกต์ใช้ให้ได้ 
เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่ดีที่สุด 
 ประเดน็ทีส่าม คณุภาพ ต้องเร่ิมต้นจากต้นน�า้ กลางน�า้ ถงึจะเกดิปลายน�า้ เพราะฉะนัน้ต้องคดัเลอืก
ตั้งแต่สายพันธุ์ที่เหมาะกับประเทศไทย ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์จริง และควรมองการณ์ไกล เพื่อให้อยู่ใน
โลกอนาคตได้

 รศ.ดร. โฆษิต  ศรีภูธร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 การพัฒนาก�าลังคนเข้าสู่ระบบขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งการสนับสนุนให้เกิด
มหาวิทยาลัยกัญชา สามารถพัฒนาให้เกิดอาชีพ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
 พืชสมุนไพร คือ ฐานส�าคัญของประเทศ แต่คุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพรยังก้าวไปไม่มาก  
ส่วนกัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นสะพานเชื่อมที่ท�าให้สมุนไพรเกิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น ต้องพัฒนาตามศักยภาพของคนในชุมชน และลงสู่พื้นท่ีชุมชนนั้น  
ขณะนี้ต้นแบบในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีการเช่ือมโยงตั้งแต่เกษตรกร, 
วิสาหกิจชุมชน, SME, และภาคเอกชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะฉะนั้นมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ท�าตัง้แต่ระดับ MOA มกีารร่วมมอืกบับริษทัภาคเีครอืข่าย ร่วมพฒันาวจิยั และลงสูช่มุชน ซึง่มปีระเดน็ Holding 
Company (บริษทัทีเ่ป็นเจ้าของทรพัย์สนิซ่ึงอาจจะเป็นหุน้บรษิทัอืน่, อสงัหารมิทรพัย์, บรษิทัลกู โดยทีบ่ริษทั 
ไม่ได้มีการด�าเนินธุรกิจด้วยตัวเอง)  มาเกี่ยวข้อง ขณะนี้มหาวิทยาลัยมี Holding Company ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการที่เป็นท้ังนักศึกษา และวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงก�าลังสร้างผลประกอบการของตนเอง เพ่ือมองถึง
ศกัยภาพของคนไทย เพราะฉะน้ัน ในช่วงแรกจะเกดิการแข่งขนั แต่ต่อไปทกุหน่วยงานจะต้องบรูณาการร่วมกนั 
และจนสามารถเปิดเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิปัญญาโลก 

นายกาจกนิษฐ์  ศักดิ์สุภา  
ประธานบริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 ส่ิงทีบ่รษัิทด�าเนนิในภาคต้นน�า้ คอื เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศของบรษิทัมกีารเรยีนรูจ้าก
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยการลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ  เพื่อศึกษากัญชา กัญชง และกระท่อมในมุมมองวัฒนธรรมของ
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นความรู้ที่น่าสนใจมาก 
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 กรณีศึกษาเหด็ปลกูควบคู่กบักัญชาในถุงปลกู หากปลกูกญัชาในกระถางและมเีหด็ข้ึนมา สิง่ท่ีปราชญ์
ชาวบ้านจะท�า คอื จะเก็บเหด็และเก็บสปอร์ของเหด็ เพือ่ทีจ่ะไปปล่อยสปอร์ให้กระถางอืน่ ๆ  ซึง่ความคดิเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศกล่าวว่า Mycelium (เส้นใยจากเห็ดรา) ท�าให้ดินสามารถย่อยไนโตรเจนได้ดี ส่ง
ผลต่อกญัชาสามารถดูดซมึไนโตรเจนได้ดีขึน้ ซ่ึงเป็นองค์ความรูท้ีต่รงกนัไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรอืของ
ต่างประเทศ

 นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์   
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีมาตรการทางการแพทย์
และการสาธารณสขุ มาตรการทางสงัคมเข้ามาช่วย ประเทศไทยเป็นอนัดบัหนึง่ของโลกทีส่ามารถควบคมุการ
ระบาดของโควิด-19 ได้ 
 นกัวเิคราะห์ นกัเศรษฐศาสตร์ทัว่โลกคาดการณ์กนัว่า ปี พ.ศ. 2565 จะมคีลืน่ทีส่อง คอื Economic 
reception และจะเป็นทั่วโลก ปรากฏว่ามีคลื่นลูกใหญ่อีกหนึ่งคลื่นตามมา คือ Global Crisis หรือสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไปจนท�าให้มนุษยชาติไม่สามารถด�ารงชีวิตต่อไปได้ แต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ถ้ามีสติและ
มีปัญญาในการมองหาทางออก ยกตัวอย่าง เรื่องของสมุนไพรกัญชาเป็นทางรอดท่ีน�ามาใช้พลิกฟื้นสุขภาพ
ร่างกาย สร้างเศรษฐกจิ และอกีกรณ ีในปีทีผ่่านมาช่วงเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม เกดิฝนตกหนกัและมนี�า้ท่วม 
ในหลายจังหวัด แต่โคกหนองนาโมเดลของสุโขทัยรอดจากน�้าท่วม เนื่องจากโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการ
พืน้ทีซ่ึง่เหมาะกบัพืน้ทีก่ารเกษตร ซึง่ผสมผสานเกษตรทฤษฎใีหม่ เข้ากบัภูมปัิญญาพ้ืนบ้านท่ีอยูอ่ย่างสอดคล้อง
กับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคกหนองนาโมเดล ใช้หลักการท�าให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง โดยมีมนุษย์เป็น
ส่วนส่งเสริมให้มันส�าเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางท�าเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน
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สรุปการเสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
เวลา 15.30-17.30 น. ณ ณ Meeting room 5-6

รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

  
  ผู้อภิปราย
 พท.จีรนันท์ บุญอิ่ม    โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 พท.ฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
  (จังหวัดอุดรธานี) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 พท.ประพัสสร วรรณทอง โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 พท.กชมน ฮานาซาวา   โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

  ผู้ด�าเนินรายการ  

 พท.ป.อุบลรัตน์ มโนศิลป์  สถาบันการแพทย์แผนไทย
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

พท.ประพัสสร วรรณทอง  
โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ในสถานการณ์โควดิ-19 โรงพยาบาลขนุหาญ ได้จดัท�าแนวทางเวชปฏบิตั ิ(CPG) ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแบ่งการดูแลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การดูแลในคลินิกและในโรงพยาบาล 
 ส่วนที่ 2 การดูแลในชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 
 ส่วนที่ 3 การดูแลในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ในส่วนนี้มีการจัดโปรแกรมตามศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย ทั้งหมด 17  โปรแกรม เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าให้ออกก�าลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนเน้นท่า
ฤาษีดัดตนที่บริหารปอด แก้ลมเลือด ในตามัว และลมทั้งตัว และมีการตรวจแบบแพทย์แผนไทยว่าปอดแข็ง
แรงดหีรอืไม่ ท่าการตรวจ คอื ยกมอืขึน้สดูลมหายใจเข้าลกึ ๆ  แล้วกลัน้ลมหายใจไว้ ตวัตรงสดูหายใจเข้าลกึ ๆ  
นับหนึ่งถึงสิบให้เอาลง แล้วถามคนไข้มีไอ เหนื่อย หอบ วิงเวียนหน้ามืดหรือไม่ มีน�้าสมุนไพรเสริมภูมิ และน�้า
สมุนไพรอื่น ๆ  เป็นต้น มีการสอนผ่านจอมอนิเตอร์ มีการสื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่ม เพื่อสอบถามอาการต่าง ๆ  
โดยมแีพทย์แผนไทยเป็นผูด้แูล กล่าวได้ว่าการส่งเสริมฟ้ืนฟปู้องกันเป็นงานของแพทย์แผนไทย การรกัษาโดย
การใช้ยาเป็นส่วนของแพทย์แผนปัจจุบัน   

Symposium 6
บทบาทของแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ COVID-19
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 สตูรน�า้เสรมิภมูคิุม้กนัของโรงพยาบาลขนุหาญ ประกอบด้วย มะขามป้อม สมอพิเภก สมอไทย เถาวลัย์
เปรียง ฝาง ใบเตย ชะเอม มะขามเปียก อ้อยแดง ต้มน�้า 2 ลิตร นาน 15 นาที รับประทานครั้งละ 100 ml 
หรือประมาณครึ่งแก้ว ให้ดื่มเวลา 8.30 น. ส่วนช่วงบ่ายจะให้ดื่มน�้าขิงผสมกระเจี๊ยบ 
 ส�าหรับผู้ป่วย Cohort ward  จะมีการต้มน�้าฟ้าทะลายโจรให้ดื่ม 
 

 พท.จีรนันท์ บุญอิ่ม 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 โรงพยาบาลศนูย์สมทุรสาคร มโีรงพยาบาลขนาดเลก็ทีเ่ป็นเครอืข่าย 3 แห่ง เมือ่มสีถานการณ์โควดิ-19 
แพทย์แผนไทยจะถูกให้ไปช่วยในส่วนคัดกรอง การรับวัคซีน การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ผู้รับบริการส่วนใหญ่ 
เป็นคนต่างด้าวโดยจะมีล่ามช่วยแปลให้ความรู้ ส�าหรับคลินิกการแพทย์แผนไทยยังเปิดบริการปกติ ยกเว้น
การท�าหัตถการนวดรักษา 
 ในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด-19 ตลาดกุ้งสมุทรสาคร ซึ่งขณะนั้นได้รับสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรจาก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก และเป็นแหล่งเกบ็ข้อมลูงานวจิยัด้วย แพทย์แผนไทยของโรง
พยาบาล จึงได้มีโอกาสดูแลคนไข้โควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม จ�านวน 10 - 30 ราย/วัน โดยร่วมจ่ายยา
ฟ้าทะลายโจร และยาส�าหรับอาการอื่น ๆ ที่มีร่วมด้วย เช่น ยาอมมะแว้ง ยาแก้ไอมะขามป้อม มีการลงตรวจ
เยีย่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลสนาม ด้วยการสอบถามอาการ การใช้ยาฟ้าทะลายโจรผ่านทาง
โทรศพัท์ แต่ตดิปัญหาผูป่้วยทีไ่ม่ใช่คนไทยจะมปัีญหาความเข้าใจในการใช้ยาสมนุไพร จงึท�าเป็นคลปิวดิโีอให้
ความรู้ที่แปลภาษาส�าหรับคนต่างด้าว
 การท�างานท�าเป็นทีม โดยทีมเภสัชกรจะจัดยาและบริหารการจ่ายยา ทีมพยาบาลจะคอยดูแลคนไข้  
ทีมแพทย์แผนไทยจะติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาฟ้าทะลายโจร ถ้าพบอาการผิดปกติจะรายงานแพทย์ และพยาบาล
ให้ทราบ บางครั้งพบปัญหาว่าคนไข้ไม่กล้าบอกอาการจริงกับทีมแพทย์ พยาบาล ในส่วนนี้เวลาแพทย์แผน
ไทยติดตามอาการจะได้รับข้อมูลจากการพูดคุยกับคนไข้มา ก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับทีมอื่น ๆ  ท�าให้การรักษา
ง่ายขึ้นและดีขึ้น เทคนิคการดูแลคนไข้ของแพทย์แผนไทยมีความหลากหลายท�าให้รู้สึกว่าอยู่ท่ีบ้านไม่ได้อยู่
โรงพยาบาล เป็นตัวส่งผลให้การดูแลคนไข้เป็นไปในทางที่ดี ในส่วนน�้าสมุนไพรเสริมภูมิ ส่วนใหญ่จะแนะน�า
คนไข้ไปท�าเองทีบ้่าน เพราะทีโ่รงพยาบาลสนามจะมทีมีพยาบาล ทมีเภสชักรท�าน�า้สมนุไพรน�า้ขงิให้ผูป่้วยอยู่ 
นอกจากนี้ยังมีการดูแลในคนไข้ที่อยู่เรือนจ�า ซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างด้าวด้วย

 พท.ฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดอุดรธานี
 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี                  
โดยมากจะเน้นในส่วนของเรื่องกัญชาและงานสมุนไพรอื่น ๆ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 อย่างแรกมี
การคัดกรองเบื้องต้นส�าหรับผู้ป่วยที่เข้ามาท�าการรักษา โดยท่ีใช้มาตรการ DMHTT หรือ แนวทางปฎิบัติท่ี
กระทรวงสาธารณสุขแนะน�าให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด-19           
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 D คือ Distancing การจัดระยะห่างของผู้รับบริการและแพทย์ในห้องตรวจโรค มีการกั้นระหว่างผู้รับ
บริการและผู้ให้บริการ
 M คือ Mask หน้ากากอนามัย 
 H คือ Hand Washing ไม่ว่าเราจะจับหรือสัมผัสอะไรเราจะต้องล้างมือ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 
 T คือ Temperature การวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้ามาท�าการรักษาในโรงพยาบาล
   T คือ Thai Cha na การสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ 
 ในส่วนของโรงพยาบาลฯ จะไม่ได้ออกไปร่วมดคูนไข้ในโรงพยาบาลสนาม แต่เป็นการให้ความรูก้บัผูม้ารบั
บรกิารเก่ียวกับสมนุไพรทีส่ามารถน�ามาเสรมิสร้างภูมิคุ้มกนัได้ โดยปกตจิะนดัตดิตามคนไข้ทุกเดือนซึง่จะมกีาร
แนะน�าการดูแลสุขภาพด้านการใช้ยาและไม่ใช้ยา ส่วนสมุนไพรที่นิยมใช้ คือ กระชายขาว และฟ้าทะลายโจร 
 มีกรณีศึกษาคนใข้ใช้ฟ้าทะลายโจรรับประทานทุกวัน วันละ 3 แคปซูล หลังอาหาร และมาพบแพทย์
ด้วยอาการอ่อนเพลยี แขนขาชา ซึง่การใช้ยาฟ้าทะลายโจรจะมคี�าแนะน�า ข้อห้าม ข้อควรระวงั ในการใช้อยูก่็
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรกับคนไข้ในส่วนนี้  โดยมีกลุ่ม Open Chart ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันตลอดเวลา มีเพจ Facebook และ Tiktok ที่ใช้เป็นช่องทาง Social Media ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวในช่วงของโรคระบาดโควิด-19 

พท.กชมน ฮานาซาวา 
โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)
 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รัฐมีนโยบายให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าไปร่วมโดยมีการจัดให้แพทย์แผนไทยของกรมฯ 
สลับหมุนเวียนเข้าไปการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อช่วยลดอัตราความรุนแรง อัตราการเสียชีวิต
 การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสนาม จะรับแฟ้มประวัติของคนไข้มาเพื่อ 
คัดกรอง คนไข้ที่เข้าข่ายใช้ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาสมุนไพรอื่น ๆ ได้ จากนั้นจะโทรศัพท์ไปสอบถามคนไข้
เกี่ยวกับอาการต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาอื่น ๆ เพื่อน�ามาพิจารณาถึงความเหมาะสมถึงแนวทาง
การรกัษาด้วยวธิกีารแพทย์แผนไทยหรอืไม่ หากเข้าข่ายจะหารอืและส่งต่อข้อมลูให้กบัทมีแพทย์ ทมีพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อร่วมรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรต่อไป โดยมีการเก็บ
ข้อมูลผู้ที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร และยาสมุนไพรอื่น ๆ ด้วย

พท.ประพัสสร วรรณทอง  
โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 เมือ่เกดิโควดิ-19 ขึน้ คนรูจ้กัแพทย์แผนไทยเพิม่มากขึน้ หนัมาใช้ ปลกูสมนุไพรเพิม่ขึน้ ท�าให้เกดิความ
ภมูใิจทีค่นไทยหนักลบัมาใช้สมนุไพร ช่วยฟ้ืนเศรษฐกจิไทยอกีด้วย อกีความภมูใิจหนึง่ คอื ได้มโีอกาสดแูลคนไข้
ในโรงพยาบาลสนาม ซึง่แพทย์แผนไทยได้ท�าให้วชิาชพีอืน่เหน็ศกัยภาพ เหน็ความส�าคญัของแพทย์แผนไทย 
ถ้าเกิดโรคใหม่ข้ึนในอนาคต มั่นใจว่าสหวิชาชีพจะมาถามแพทย์แผนไทยว่ามียาตัวไหนช่วยได้ ซึ่งจะท�าให้
ภูมิปัญญาไทยไม่หายไป 
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 พท.จีรนันท์ บุญอิ่ม 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 ได้มีโอกาสเป็นจิตอาสาของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีคนไข้พูดว่า “หมอครับ
ผมผิดเอง ผมเอาเชื้อโรคเข้าบ้าน ผมลืมว่าตัวเองมีพ่อแม่ที่อายุมากแล้ว ลืมว่าพ่อแม่ท่านแก่แล้ว แล้วก็ลืมว่า 
ท่านมโีรคประจ�าตัว ทกุอย่างผดิทีผ่มเอง” ได้มโีอกาสเปิดใจคยุกับคนไข้ให้รูส้กึผ่อนคลาย ได้เหน็ว่าอย่างน้อย 
การด�ารงชีวิตเมื่อทุกคนมีจิตใจที่ดีต่อกันทุกอย่างจะค่อยดีข้ึน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในช่วง 
เวลาที่มีการการแพร่ระบาดมาก ทีมสหวิชาชีพ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ ระดับต�าบล  
เข้ามาท�างานร่วมกัน เจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ด้วยความรัก มีความเอื้อเฟื้อต่อ ท�าให้ประเทศเราอยู่ได้ เป็นความ
ภาคภูมิใจส�าหรับครั้งนี้ที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19



179

เอกสารวิชาการหลัก (Position Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

เรื่อง เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน

ผู้เขียน ดร.อุษา กลิ่นหอม*, วีรพงษ์  เกรียงสินยศ‡

*นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท
‡กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

 ระบบการแพทย์พื้นบ้านต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน คือ 1) หมอพื้นบ้าน 2) องค์ความรู้หรือ                        

ภูมิปัญญาทั้งที่เป็นมุขปาถะและลายลักษ์อักษร (บันทึก ต�ารา) 3) ป่าสมุนไพร ปัจจุบันองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ทั้ง 3 ส่วนอยู่ในภาวะวิกฤติ จากการศึกษาท่ีผ่านแสดงให้เห็นว่าหมอยาพื้นบ้านยังเป็นท่ีพึ่งพาด้านสุขภาพ

ของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเมืองขนาดใหญ่ประชาชนยังเลือกใช้บริการจาก

หมอพืน้บ้านเป็นอนัดบัแรก ๆ  พระวนัชยั ภรูทิตโฺตและคณะ (2564) แม้ว่าจะมอีปุสรรคนานบัประการทัง้ทาง

ด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลง ท�าให้การด�ารงชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าประชากรส่วนหนึ่ง

ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้ จ�าเป็นต้องพึ่งพาบริการของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งการดูแลสุขภาพ

ของชุมชนบางส่วนมีลักษณะพิเศษที่ความรู้ทางด้านตะวันตกไม่อาจแก้ปัญหาได้ ดังจะเห็นได้จากการที่มีนัก

วิชาการเข้าไปศกึษาวถีิของหมอพืน้บ้านมาอย่างต่อเนือ่ง (บุญศร ีเลศิวริยิจติต์, 2554; จนัทร์ทริา เจยีรณยัและ

คณะ, 2556; พรทิพย์ แก้วชิณและนฤทธิ์ พลสูงเนิน, 2558; อัจฉรา สุมังเกษตรและชัยวัฒน์ นันทศรี, 2016; 

ศิริรัตน์ จันทรมโนและคณะ 2016; อาวุธ หงษ์ศิริและคณะ, 2020) แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านยังใช้บริการด้าน

สุขภาพกับหมอพื้นบ้าน ซึ่งนอกจากดูแลสุขภาพทางกายแล้วยังเป็นผู้ดูแลทางจิตใจ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม

ตามวิถีความศรัทธาของชุมชนด้วย

 ป่า ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คือ ที่ที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา ถ้าเป็นต้นสัก เรียกว่า ป่าสัก 

ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ก็เรียกตามพรรณไม้นั้นเช่น ป่าไผ่ ป่าคา 

ส�าหรับ ป่า ในความหมายของหมอพื้นบ้าน  คือ คลังยาหรือตู้ยาประจ�าชุมชน และป่ายังเป็นแหล่งถ่ายทอด

ความรูท้างการแพทย์พืน้บ้านทีส่�าคญัยิง่ด้วย เนือ่งจากหมอยาพืน้บ้านมากกว่าร้อยละ 70 ได้รบัการถ่ายทอด

ความรู้จากการติดตามบรรพบุรุษหรือหมอพื้นบ้านอาวุโสเข้าป่าเพื่อเก็บยาสมุนไพร ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ศึกษา

พันธุ์ไม้และรู้จักส่วนของยา เช่น ใบ ดอก แก่น ฯลฯ เพื่อที่น�ามาใช้เป็นยามาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะเริ่มมา

เป็นหมอพืน้บ้านได้ ปัจจุบนัหมอยาพืน้บ้านหลายท่านต้องเลกิให้บรกิารการดแูลสขุภาพของชมุชนไป เนือ่งจาก

ไม่สามารถหาสมุนไพรมาใช้ได้อีกต่อไป (ทิพย์วารี สงนอกและนนทิยา จันทร์เนตร, 2018) การหายาสมุนไพร
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ยากล�าบากมากขึ้น สมุนไพรที่จ�าเป็นต้องใช้บางอย่างต้องเดินทางไปเก็บไกลมากขึ้น ท�าให้หมอยาสมุนไพรที่

ใช้ยาหายากบางชนิดจ�าเป็นต้องตั้งราคาหรือเลิกใช้ยาต�ารับนั้นไป (สุทธิรา เซดลัคและคณะ 2563) 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญยิ่งของการแพทย์พื้นบ้าน ได้แก่

 (1) พืน้ท่ีป่าลดลงอย่างมาก ท�าให้สมนุไพรท่ีหมอพืน้บ้านเคยใช้ขาดแคลนมากข้ึนทุกวนั จากการแปล 

ภาพถ่ายดาวเทยีม พืน้ทีป่่าไม้ประเทศไทยปี 2559 โดยกรมป่าไม้ พบว่าปัจจบุนัมีพืน้ทีป่่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของ

พ้ืนทีป่ระเทศไทย หรอืเท่ากบั 102.17 ล้านไร่ คดิเป็น 163,479.69 ตารางกโิลเมตร ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 

0.02 หรือประมาณ 65,500 ไร่ และจากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยจากปี 2557-2559 ที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลด

ลงร้อยละ 0.02 ทุกปี (https://gfms.gistda.or.th/node/35 สืบค้นวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564) ภาพ 1

 ►ภาพ 1 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. 2504-2559 (จาก https://gfms.gistda.or.th/node/35)     

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าลดลงปีละ ร้อยละ 0.02
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 (2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต�ารับยาที่ประกอบด้วยสมุนไพรต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 90 ขาดการระบุ
ชือ่พฤกษศาสตร์จงึท�าให้ขาดการคุม้ครองสทิธทิีเ่ป็นรูปธรรมในต�ารบัยานัน้ ๆ  และท�าให้ขาดข้อมลูทีจ่ะท�าการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสมุนไพรให้ถูกต้องตรงตามชนิดต่าง ๆ ที่หมอยาใช้เป็นประจ�าหรือมีความส�าคัญ

 (3) ขาดการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในการด�ารงอยู่ของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
 หมอพื้นบ้านยังคงด�ารงอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  จากการด�าเนินโครงการพัฒนาแนวทาง
การสนับสนุนหมอพื้นบ้านในการปลูกสมุนไพรในที่ดินของหมอพ้ืนบ้านเพ่ือการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยใน
ชมุชน ด�าเนนิงานโดยสมาคมเครอืข่ายการแพทย์พ้ืนบ้านและสขุภาพวถีิไท ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พบว่าหมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทในการดูแล รักษาความเจ็บป่วยในชุมชน 

 จากรายงานการศึกษา “ป่าชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” ของ พยอม ดีน้อย ที่น�าเสนอ
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันที่ 18 ธ.ค. 2562 พบว่า หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้รู้ เป็นปราชญ์ที่ได้รับ
การยอมรับให้เป็นคณะกรรมป่าชมุชน และเป็นผูใ้ช้ประโยชน์จากป่าชมุชนด้านสมนุไพรเพือ่ดแูลรกัษาสขุภาพ
ของคนทัง้ในและนอกชมุชน ต�ารบัยาสมนุไพรทีพ่บว่ายงัมกีารรกัษาอยูใ่นปัจจบุนั คือ (1) ต�ารบัยารกัษาอาการ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย (2) ต�ารับยาบ�ารุง (ร่างกาย/เลือดและลม/น�้านม)  (3) ต�ารับยาดูแลสตรีหลังการคลอด
บุตร (4) ต�ารับยาลม (5) ต�ารับยารักษาเบาหวาน (6) ต�ารับยารักษาความดัน(7) ต�ารับยารักษามะเร็ง

 หมอพื้นบ้านจะมีต�ารับยาสมุนไพรประจ�าตระกูล แต่ละต�ารับมีจ�านวนสมุนไพร 5-10 ชนิด ปริมาณ
การใช้สมนุไพรนัน้ หมอหนึง่คนจะเกบ็สมนุไพรแต่ละชนดิไว้ในคลงัยาของหมอประมาณ 20-50 กโิลกรมัต่อปี 
และดแูลรกัษาคนไข้ประมาณ 5-10 คนต่อเดือน ข้ึนอยูกั่บความเช่ือถือ หมอบางคนดรูกัษาคนไข้มากกว่า 50 คน 
ต่อเดือน หมอพื้นบ้านในแต่ละชุมชนมีประมาณ 5-10 คน จากพื้นที่ป่าชุมชนทั้ง 8 แห่ง พบว่า หมอพื้นบ้าน
ในเขตภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ยังคงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

 อย่างไรกต็ามหมอพืน้บ้านได้สะท้อนความหนกัใจต่อการหายไปของสมนุไพร จากพืน้ทีท่ีม่คีวามหลาก
หลายปรับสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชต่าง ๆ 
ซึง่ก�าจดัพชืสมนุไพรหลายชนดิไปด้วย อย่างไรกต็าม ด้วยจดุแขง็ของหมอพืน้บ้านทีเ่ป็นเสาหลกัเรือ่งสมนุไพร
ในชมุชน หมอพืน้บ้านทุกคนมจิีตวิญญาณในการเกบ็รกัษาพันธุส์มนุไพรมใิห้หายสาบสญู และพยายามอนรุกัษ์
รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้อย่างหลากหลายด้วย หมอพ้ืนบ้านจึงเป็นผู้เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
การใช้ประโยชน์สมุนไพรพร้อมกับเก็บอนุรักษ์พันธุ์พืชไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพในชุมชน 
ยังขยายพื้นที่สีเขียว และที่ส�าคัญที่สุด คือ การรักษาและสร้างคลังยาสมุนไพรให้ยั่งยืนด้วย น่าเสียดายที่ผ่าน
มาภาครัฐยังมิได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ และขาดการสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหมอพื้นบ้าน 
การน�าเสนอการศึกษาครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทหมอพื้นบ้านที่ยังดูแลสุขภาพในชุมชนได้จริง น�าเสนอ
ตวัอย่างต�ารบัยาพืน้บ้านทีใ่ช้บ่อยซึง่เชือ่มโยงกบัพนัธุส์มนุไพรในชมุชน พร้อมข้อเสนอแนวทางเบือ้งต้นทีค่วร
สนับสนุนหมอพื้นบ้านในการปลูกสมุนไพรในที่ดินของตนเอง



เรื่อง เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน
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 1. ปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรกับความท้าทายในวิกฤต

 โลกก�าลังเผชิญวิกฤตหลายด้านที่ใกล้ตัวมากท่ีสุดในเวลานี้ คือ โรคระบาดไวรัสโควิด-19 และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า ภาวะโลกร้อน 

 (1) ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน (พ.ศ.2563-2564) ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 
19หรือ SAR-COV-2 และยังไม่แน่ใจว่าจะหยุดลงเมื่อใด แต่ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ ช่วงโรคระบาดที่ผ่านมา
ท�าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพของตนเอง
อย่างกว้างขวาง แม้ว่ามีการแพร่กระจายข่าวสารในลักษณะที่ยังเชื่อถือไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง แต่พบว่ามีองค์
ความรู้อีกจ�านวนหน่ึงที่น่าสนใจและมีแนวโน้มถึงศักยภาพในการศึกษาวิจัยเพื่อทราบถึงประสิทธิผลและ
ความปลอภัย ตัวอย่างเช่น ต�ารับยาโบราณของการแพทย์จีนชื่อ “หมาหวางซิ่งเหรินกานฉ่าสือ” และ “ยา
ชิงเฟ่ย พายตู่” หรือเอกสารคู่มือแนวปฏิบัติการใช้ศาสตร์ความรู้ดั้งเดิมของอินเดียในการรับมือกับโควิด-19 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�า สมุนไพรหลายชนิดมาใช้กับโควิด-19 ในประเทศไทยกล่าวถึงยาฟ้าทะลายโจร 
ซึ่งได้รับการประกาศในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรเพื่อใช้กับผู้ป่วยในรายท่ีไม่รุนแรง ยากระ
ชายซ่ึงก�าลังอยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย รวมถึงในต่างประเทศกล่าวถึงสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น โกฐจุฬาลัม
พา โทงเทง โคกกระสุนและยังมีต�ารับยาซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดที่น�ามาใช้เกี่ยวข้องกับอาการโค
วิดอีกหลายต�ารับ ได้แก่ ยาตรีผลา ยาขาว ยาห้าราก ยาจันทลีลา ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของ
สมุนไพรหลากชนิดในชุมชน ดังนั้นการฟื้นฟูป่าหรือการจัดสร้างป่าสมุนไพรจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นต่อการ
สืบทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านด้วยเช่นกัน
 (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นภาวะวิกฤตที่เป็นภัยคุกคามมนุษย์และสิ่งมีชีวิต 
ทั่วโลก การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 (COP ย่อมาจาก Conference of the Parties 
หรืออาจแปลได้ว่าการประชุมสมัชชา) หรือ “การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26” ที่เพิ่งเกิดข้ึนมื่อต้นเดือนพฤศจิการยน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์  
สหราชอาณาจักร การประชุมดังกล่าวมีผู้น�าจาก 100 ประเทศทั่วโลกให้ค�ามั่นและข้อตกลงว่าจะร่วมกัน
ท�างานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกินกว่า 1.5 - 2 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยระงับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกปี รายงานข่าวจากส�านักข่าวบีบีซี (เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2021 https://www.
bbc.com/thai/international-59132153) ข้อตกลงนีม้เีนือ้หาส่วนหนึง่ของค�ามัน่สญัญาทางเศรษฐกจิและ
การเมืองครัง้ส�าคญัในการยตุกิารตดัไม้ท�าลายป่าทัว่โลก โดยทัง้ 105 ประเทศทีร่่วมลงนาม เป็นเจ้าของผนืป่า
ที่ครอบคลุมเนื้อที่ราว 85% ของป่าไม้ทั่วโลกประเทศที่ร่วมลงนามได้ให้ค�ามั่นจะสมทบเงินทุนทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนเกือบ 14,000 ล้านปอนด์ (ราว 644,000 ล้านบาท ) เพื่อใช้แก้ปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่าโดยเงิน
ส่วนหน่ึงจะมอบให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา เพือ่น�าไปใช้ฟ้ืนฟผูนืป่าทีถู่กท�าลาย แก้ปัญหาไฟป่า และสนบัสนนุ
ชมุชนพืน้เมอืงทีต้่องพึง่พาป่าฝนในการด�ารงชพี ในจ�านวนนีร้าว 1,100 ล้านปอนด์ จะใช้ในการปกป้องป่าฝน
เขตร้อนขนาดใหญ่อันดับสองของโลกบริเวณลุ่มน�้าคองโกในแถบแอฟริกากลาง
 นอกจากนี้ รัฐบาล 28 ประเทศ ยังให้ค�ามั่นจะขจัดการตัดไม้ท�าลายป่าออกจากการค้าอาหารโลก 
และผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรอืน่ ๆ  เช่น น�า้มนัปาล์ม ผลติภณัฑ์จากถัว่เหลอืง และโกโก้ เนือ่งจากอตุสาหกรรม
เหล่าน้ี เป็นสาเหตสุ�าคญัในการท�าลายป่า เพือ่เอาพืน้ทีไ่ปใช้เลีย้งปศสุตัว์ และปลกูพชืเศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนั
บริษัทการเงินรายใหญ่ของโลก เช่น เอวีว่า (Aviva) ชโรเดอร์ส (Schroders) และแอกซ่า (Axa) ได้ให้ค�ามั่น
จะเลิกลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ท�าลายป่า
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ดร.ไซเซอร์ นักนิเวศวิทยา ระบุว่า หนึ่งในสาเหตุส�าคัญของการตัดไม้ท�าลายป่าในบราซิล คือ การน�าพื้นที่ไป

ปลูกถั่วเหลือง ซึ่งผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศจีน และยุโรป เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น หมู 

และไก่ “พวกเราต่างก็บริโภคอาหารเหล่านี้ นอกเสียจากเราจะเป็นคนรับประทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด 

หรือไม่รับประทานถั่วเหลืองเลย นี่จึงเป็นปัญหาใหญ่มากท่ีเก่ียวข้องกับเราทุกคน” ดร.ไซเซอร์ ยังกล่าวว่า 

ต้นไม้คือหนึ่งในสิ่งส�าคัญที่จะช่วยต่อสู้กับภาวะโลกร้อน เพราะท�าหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon 

sinks) ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโลก ป่าอะเมซอนช่วยดูดซับก๊าซชนิดนี้ได้

ราว 1 ใน 3 ของปริมาณที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกปล่อยออกมาในแต่ละปี ทว่าปัจจุบันโลกก�าลังสูญเสียป่าไม้

ไปอย่างรวดเร็ว คือมีพื้นที่ประมาณ 27 สนามฟุตบอลถูกท�าลายลงในทุก 1 นาที

 ประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมลงนามทั้งสิ้น 105 ประเทศ อาทิ แคนาดา จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และเวียดนาม เป็นต้น แต่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏชื่อ

ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา และลาว รวมอยู่ในรายชื่อนี้ จึงท�าให้คนไทยส่วนใหญ่กังวลถึงการอนุรักษ์ป่า

และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไทย ยังยืนยันไทยให้ความ

ส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อบรรลุเป้า

หมายส�าคัญของโลกเพื่ออนาคตของลูกหลานเช่นกัน

 การที่หมอพ้ืนบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในท่ีดินตนเองและชุมชน จึงมีความส�าคัญมากไป

กว่าแหล่งอาหารและยาสมุไพร แต่ก�าลังพิทักษ์โลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ด้วย

2.  กรณีศึกษาในอดีต 

 ในช่วงปี 2550-2555 นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   

กลุ่มชาวบ้านโดยแกนน�าของนายบุรี ขัติวงศ์ ร่วมกับมูลนิธิสุขภาพไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน

กองทนุสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ด�าเนนิโครงการ“แผนพฒันาภมูปัิญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพเพือ่

การพึ่งตนเองของชุมชน”โดยส่งเสริมและพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ป่าเชียงเหียน” ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการเก็บยาสมุนไพรขาย สร้างอาชีพสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละหลายล้านบาท 

การเกบ็ยาสมนุไพรขายจ�านวนมากด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งยาวนานกว่า 70 ปี  โดยไม่มกีารปลกูทดแทน ฟ้ืนฟู 

หรือการอนุรักษ์พืชสมุนไพรเลย ท�าให้สมุนไพรในป่าธรรมชาติและป่าของชุมชน ลดน้อยลงหาเก็บขายได ้

ยากขึน้ บางชนดิสญูหายไปจากพืน้ที ่ท�าให้ต้องลกัลอบไปเกบ็สมนุไพรในป่าอืน่ จงึเกดิความขดัแย้งต่างๆ ขึน้ 

 การศึกษาสถานการณ์ของสมุนไพรในบ้านเชียงเหียน โดยนายถวิล ชนะบุญและนายวีระ ทองเนตร 

จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช พบว่าหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านของบ้านเชียงเหียนมีจ�านวนกว่า 20 คน และผู้ที่

ค้าสมุนไพรในพื้นที่กว่า 100 ครอบครัว พบต�ารับยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคและใช้ในการจ�าหน่ายมาก

ถงึ 17 ต�ารบั มพีชืสมนุไพรจ�านวน 160 ชนดิ และพบพชืสมนุไพรจ�านวน 75 ชนดิได้สญูหายจากป่าโคกหนอง

ข่า และอีกหลายชนิดเหลือในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อด�าเนินโครงการประมาณ 5 ปี ผลงานรูปธรรม คือการ

ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์สมนุไพรพืน้บ้านอสีาน รวบรวมสมนุไพรทีห่ายไปจากพืน้ท่ีบ้านเชยีงเหยีน โดยมแีนวคดิทีเ่ป็น

นวัตกรรม คือ การรวบรวมความรู้และปลูกพืชสมุนไพรให้ตรงกับต�ารับยาที่ใช้ เพื่อประโยชน์ทั้งการอนุรักษ์
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และใช้ประโยชน์ตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน บ้านเชียงเหียนจึงด�าเนินการปลูกสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคและ

จ�าหน่าย 17 ต�ารับขึ้น ซึ่งเป็นชนิดสมุนไพรจ�านวน 57 ชนิด ที่ส�าคัญยิ่งของการท�างานครั้งนี้ คือ พระอธิการ

เฉลิม สีลเตโช เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสงเคราะห์ อนุญาตให้ใช้พื้นที่กว่า 30 ไร่ ปลูกสมุนไพรกว่า 60,000 ต้น 

  เมื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าบ้านเชียงเหียนเติบโตมีความก้าวหน้าขึ้น เหมือนต้นไม้น้อยใหญ่เจริญ

งอกงามขึน้ ให้ร่มเงาและแหล่งอาหาร ยาของชมุชน ในการขบัเคลือ่งานระหว่างกลุม่ชาวบ้าน นกัวิชาการของ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และมูลนิธิสุขภาพไทย จึงพัฒนาการอนุรักษ์ป่าเข้าสู่เศรษฐกิจของชุมชน เป็นการ

สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน และการพยายามพึ่งพาตนเองของชุมชน ปัจจุบันชุมชนเชียงเหียนท้ัง 3 หมู่ 

ด�าเนินการพัฒนาป่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบในการปลูกป่าต่อไป ซึ่งแบ่งประเภทป่าไว้ 3 

ลักษณะในพื้นที่ป่า 51 ไร่ เพื่อสร้างสมดุลให้ชุมชน ได้แก่ 1) ป่าสมุนไพรต�ารับบ้านเชียงเหียน 2) ป่าสมุนไพร

เศรษฐกิจ 3) ป่าเชิงนิเวศ

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้  แบ่งพื้นที่ป่าเป็น 3 ลักษณะ

 1. ป่าสมุนไพรต�ารับบ้านเชียงเหียน  มีพื้นที่ 20 ไร่ มีชนิดสมุนไพรดังนี้

1) ไม้โครงสร้าง (คลุมดิน) จ�านวน 30,000 ต้น ได้แก่ กฤษณา ต้นยางนา ต้นสมอไทย มะขาม

ป้อม แคนา ผักเม็ก เพกา ตาไก้ เต็ง รัง สะเดา มะตูม ประดู่ โพธิ์ศรี ตะเคียนทอง พยุง ตะค้อ

2) สมุนไพรในต�ารับของบ้านเชียงเหียน ทั้ง 17 ต�ารับ จ�านวน 30,000 ต้น เช่น ตาไก้   ประดู่

ป่า ขันทองพยาบาท มะหาด เถาวัลย์เปรียง มะตูม ขี้เหล็ก กรวยป่า กระโดน กระบก กระเบา กันเกรา  ข่อย  

เขล็ง คอแลน ค�ามอกหลวง คูน เครือย่านางแดง จัน เฉียงพร้านางแอ ช้างน้าว ตะคร้อ ตะเคียนทอง  แดง ติ้ว

ส้ม เต็ง รัง มะขามป้อม มะค่าแต้ มะค่าโมง มะกล�่าต้น พะยอม ล�าบิดดง สักทอง มะแฟน มะม่วงป่า  มะหวด 

ขิง ข่า มะขาม ตระไคร้หอม เตยหอม ตะโก มะเกลือ ล�าดวน เสลดพังพอน กระบก ชะพลู

   2. ป่าเชิงนิเวศ มีพื้นที่ 21 ไร่

 ป่าเชิงนิเวศ ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ มีพื้นที่  21 ไร่ มีต้นไม้ จ�านวน 38 ชนิด จ�านวน  

25,000 ต้น ดังนี้ มะค่าแต้ อ้อยช้าง มะแฟน มะพอก คูน เต็ง กระเจียว ยางนา ตะเคียนทอง พะยูง  กระโดน 

แดง มะค่าโมง กระบก พะยอม สมอพเิภก มะหวด มะเกลอื ค�ามอกหลวง เร่วดง เขล็ง  เฉยีงพร้านางแอ มะหาด 

อบเชย มะไฟ ติ้วส้ม ตะคร้อ ล�าบิดดง (คันจ้อง) มะขามป้อม เสม็ดชุน ผักสาบ หมาน้อย เครือย่านางแดง 

ช้างน้าว (ตาลเหลือง) ตากวาง (ก�าแพงเก้าชั้น) ตาไก้ (ก�าแพงเจ็ดชั้น)  ผักหวาน มูยแดง (มะคังแดง)

 3. ป่าสมุนไพรเศรษฐกิจ มีพื้นที่ 10 ไร่ มีชนิดสมุนไพร ดังนี้

 ขมิ้นชัน  บัวบก อัญชัน มะระขี้นก บอระเพ็ด  เพชรสังฆาต  ยอ  รางจืด
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 ► ภาพ 2 แผนที่แสดงพื้นที่ป่าชุมชน และศูนย์เรีนยรู้ป่าเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม

 3.  นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

 จากประเด็นปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าลดลง จ�านวนและชนิดพันธุ์ของสมุนไพรลดลงอย่างมาก ในปี                
พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของหมอพื้นบ้านโดยตรงจ�านวน 5 มาตรา ได้แก่
      มาตรา 20 กล่าวถงึการให้สทิธนิ�าภมิูปัญญาไปข้ึนทะเบียนสทิธขิองบุคคลได้ หมายถึงหมอยาพืน้บ้าน
สามารถเอาต�ารบัและต�าราทีร่บัการสบืทอดมาจากบรรพบุรษุ หรอืมกีารพฒันามาจากต�ารบัยาเดมิหรอืคดิค้น
ขึน้มาใหม่จากฐานภมิูปัญญาเดิม มาขึน้ทะเบียนให้เป็นของส่วนบคุคลได้ เป็นการรบัรองสทิธทิีม่กีารคุ้มครอง
โดยกฎหมาย ในปัจจุบนัมผีูน้�าต�ารับ ต�ารายามาขึน้ทะเบยีนเพยีง 229 ราย (ข้อมลู ณ วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564)
      มาตรา 57 ก�าหนดให้มีการคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นก�าเนิดในระบบนิเวศตามธรรมชาติ ในมาตรา
นี้เป็นการประกาศให้การคุ้มครองพื้นป่าที่ไม่ได้เป็นของส่วนบุคคล ในปัจจุบันมีการประกาศพื้นที่ที่อยู่ในเขต
อนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายนี้ไปแล้ว 27 พื้นที่ และที่ที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์อีก 10 พื้นที่ และ
พื้นที่ป่าชุมชนอีก 54 พื้นที่ 
      มาตรา 64 สนบัสนนุให้เอกชนมส่ีวนร่วมในการคุม้ครองสมนุไพร ซึง่มกีฎหมายระดบัรอง 2 เรือ่ง คอื 
1) การขึน้ทะเบยีนทีดิ่นเป็นถิน่ก�าเนิดของสมนุไพรหรอืทีจ่ะใช้ปลกูสมนุไพร (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561) และ 2) เรื่องการใช้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามข้อ 1) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562) ปัจจุบัน
มีผู้น�าพื้นที่ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนประมาณ 5 ราย แต่ยังไม่มีการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม
     ในปี พ.ศ. 2562 มีการออก พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยให้นิยามค�าว่า“ป่าชุมชน” 
หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรกัษ์หรอืพืน้ทีอ่ืน่ของรฐันอกเขตป่าอนรุกัษ์ท่ีได้รบัอนมุตัใิห้จดัตัง้เป็นป่าชุมชน 



เรื่อง เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน
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โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ�ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อท�า
กิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด�าเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของประชาชนในชมุชนนัน้ โดยมกีารรวมตวักนัอย่างต่อเนือ่ง มรีะบบบรหิารจดัการในรปูของคณะบคุคลและ
มีการแสดงเจตนาแทนชมุชนได้ ในปัจจุบนัมชีมุชนน�าพืน้ท่ีสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชนมาข้ึนทะเบียนจ�านวน 

6,198,752-0-37.9 ไร่ จาก 10,926 หมู่บ้าน 

 ► ภาพ 2 แผนภูมิแสดงพื้นที่ที่เป็นแหล่งสมุนไพรของหมอยาพื้นบ้าน

4.  ผลการด�าเนินงานตามนโยบายและมาตรการ

 ในการจัดประชุมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ อุดรธานี บุรีรัมย์และ

พทัลุง  หมอทีม่ปีระสบการณ์รกัษานานเกนิ 10 ปี และมผีูม้ารบับรกิารอยู ่จ�านวนจงัหวดัละ 30 คน พบต�ารบั

ยาทั้งหมด 343 ต�ารับ  ใช้สมุนไพร 556 ชนิด พบสมุนไพรที่ใช้บ่อยและอยากให้มีการส่งเสริมปลูก 184 ชนิด              

ซ่ึงใน 5 จงัหวดัพบว่ามกีารใช้สมนุไพรบางชนดิซ�า้กนั และจากข้อมลูส�ารวจพบอกีว่าแต่ละจงัหวดัต้องให้มกีาร

ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรประมาณ 50-60 ชนิด

 จากมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายมาเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ถ่ินก�าเนิดของ

สมุนไพรและสนบัสนนุการปลกูสมุนไพรในพืน้ท่ีส่วนบุคคล แต่ในทางปฏบัิตพิบว่าการด�าเนนิการยงัมอีปุสรรค

หลายประการทั้งเชิงระบบและการสื่อสารท�าความเข้าใจ เช่น ข้อก�าหนดหลายประการที่ชาวบ้านหรือผู้ที่มี

ความประสงค์จะขอด�าเนินกการยังไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องมีเอกสารและข้ันตอน

ต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ดังนั้นทางสมาคมเครือข่ายการแพทย์พ้ืนบ้านและสุขภาพวิถีไท ด�าเนินงานเพื่อจัดท�า
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แนวทางเสนอให้กองทนุภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย ในการสนับสนนุหมอพืน้บ้านท่ัวประเทศปลกูสมนุไพร

ในที่ดินของตนเอง น�ามาใช้ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยในชุมชน และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน 

สรุปแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้

1) จดัประชุมเพือ่ระดมความคดิเหน็จากหมอพืน้บ้านในชมุชน ในการสืบค้นต�ารายาเพือ่รกัษา/ดแูล

สุขภาพชุมชน เช่น โรคที่ปรากฎมากในชุมชนหรือโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่ในชุมชน (โควิด-19) เป็นต้น

2) คัดเลือกต�ารับยาที่มีความเห็นร่วมกันว่ามีสรรพคุณดีที่สุด/เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน

3) คัดเลือกสมุนไพรในต�ารับ เพื่อน�ามาจัดท�าแผนส่งเสริมการปลูกในชุมชน

4) จัดท�าแผนการจัดการใช้ต�ารับยาในชุมชน

5) รวบรวมพืน้ทีด่�าเนนิงานจากสมาชกิ (หมอพืน้บ้าน) เพือ่น�าไปขึน้ทะเบยีนทีส่�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัด

6) น�าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อการขยายผลต่อไป

5.   ข้อค้นพบ และโอกาสในการพัฒนา

 การด�าเนินโครงการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนหมอพื้นบ้านในการปลูกสมุนไพรในที่ดินของหมอ

พื้นบ้านเพื่อการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยในชุมชน จัดท�าเป็นข้อเสนอ (เบ้ืองต้น) “แนวทางการสนับสนุนหมอพื้น

บ้านให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาสมุนไพรในที่ดินของหมอพื้นบ้าน” ประกอบด้วยสาระ

ส�าคัญ ดังนี้

 5.1 ขอบเขตและบทบาทของหมอพื้นบ้านที่มีต่อชุมชน

 หมอพื้นบ้านเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย ์

แผนไทย พ.ศ. 2556 และกระจายอยูท่กุจังหวดัของประเทศไทย จากข้อมลูการรับรองหมอพืน้บ้านตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 มีหมอพื้นบ้านที่ไดร้ับการรบัรอง 4,459 คน 

ครอบคลุม 55 จังหวัด (ณ วันที่  24 เมษายน 2563) เป็นหมอยาสมุนไพร 984 คน และยังมีหมอพื้นบ้านที่ยัง

ไม่ได้รับการรับรองอีกจ�านวนมากที่ช่วยบ�าบัดรักษาโรคของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ

 5.2 การอนุรักษ์คุ้มครอง และการปลูกสมุนไพร ท่ีมีการใช้ประโยชน์ในชุมชนและท่ีมีศักยภาพ               

ในการพัฒนาต่อยอด

สรุปจ�านวนหมอพื้นบ้านและการใช้สมุนไพรของ 5 พื้นที่ (อุดรธานี บุรีรัมย์ เชียงราย แพร่ พัทลุง)

รายการ อุดรธานี บุรีรัมย์ เชียงราย แพร่ พัทลุง รวม

จ�านวนหมอพื้นบ้าน (คน) 1040 1086 935 870 286 4,217

จ�านวนต�ารับยา 95 82 42 52 72 343

จ�านวนสมุนไพรที่ใช้ (ชนิด) 243 174 166 182 185 569      

(เฉพาะไม่ซ�้าชนิด)



เรื่อง เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน
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 5.3  จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค โอกาส ในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน

จุดแข็ง หมอพื้นบ้านรู้จักต้นไม้อย่างดี เป็นผู้สะสมต้นไม้ ต่างจากคนรุ่นใหม่ๆ จะรู้จักสมุนไพร 

ไม่ลึกซ้ึงนัก หมอพ้ืนบ้านจึงเป็นจุดแข็งเสมือนเสาหลักเรื่องสมุนไพรในชุมชนได้ เปรียบเป็นสารนุกรม  

(encyclopedia) สมุนไพร ไม่ต้องไปนั่งรอเปิดหนังสือ

จุดอ่อน หมอพื้นบ้านจ�านวนมากเป็นผู้สูงอายุมาก 

 ปัญหา อุปสรรค ประกาศและระเบียบ เรื่อง การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นถิ่นก�าเนิดของสมุนไพร หรือ

ที่จะใช้ปลูกสมุนไพร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561) และ 2เรื่องการใช้ความ

ช่วยเหลอืสนบัสนนุแก่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีน ยงัพบว่าต้องท�าตามท่ีเขยีนไว้ ซึง่อาจไม่

สอดคล้องกับวิถ๊พื้นบ้านในชุมชน จึงให้การสนับสนุนอย่างจ�ากัด และที่ประกาศให้การสนับสนุนพืชสมุนไพร

ไว้เพียง 8 ชนิดซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่หมอพื้นบ้านใช้ดูแลสุขภาพให้กับชุมชน

 นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านทั่วไปมีทัศนคติว่าการใช้พื้นที่ปลูกสมุนไพร และการปลูกป่า สมุนไพร               

ไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงหันไปใช้พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแทน จึงลดจ�านวนพื้นที่ป่าสมุนไพรที่มี

ความหลากหลายลดลงอย่างมาก

 โอกาส การมีป่าสมุนไพรเป็นทางเลือกให้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน หรือเป็นการท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้ด้านสมุนไพรได้อย่างดี ปัจจุบันการกระจายอ�านาจการบริหารท้องถิ่นเติบโตขึ้น 

การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นการอนุรักษ์สมุนไพร  และน�ากองทุนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับต�าบลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นโอกาสดีในการสนับสนุนและพัฒนาได้

 พฒันาการ (Development) ทีโ่ครงการท�า ตัง้แต่มทีะเบยีนหมอพืน้บ้าน การจดัเวทเีรือ่งโรคและ

ต�ารับยาของจังหวัด สมุนไพรที่ใช้บ่อย และสมุนไพรตัวไหนที่จะส่งเสริมปลูก

 5.4 แนวทางและมาตรการทีค่วรจัดให้มกีารสนบัสนนุจากภาครฐัทัง้ในระดับชุมชน ระดับจงัหวดั

และระดับชาติ

 1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของหมอพื้นบ้านในระดับจังหวัด จัดเวทีพูดคุยกันต่อเนื่องทั้งหมอพื้นบ้าน

รุ่นเก่า หมอพื้นบ้านรุ่นใหม่ ในเรื่องการอนุรักษ์สมุนไพรในระดับชุมชนและจังหวัด สนับสนุนการถ่ายทอด

ความรู้ การอนุรักษ์การจัดการป่า การจัดการสวนสมุนไพรท้องถิ่น และการจัดการความรู้สู่การท�าเป็นคู่มือ

สมุนไพรของชุมชนและจังหวัด และหากในอนาคตควรท่ีหน่วยงานรัฐจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ

 2. ส่งเสริมให้ อสม. มีความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพร เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์กับคนในชุมชนได้

จริง ๆ การส่งเสริมงานสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน และให้ รพ.สต.ให้ความส�าคัญกับการปลูกและอนุรักษ์

พันธ์ุสมุนไพร โดยท�างานร่วมกบัหมอพืน้บ้าน รวมถึงให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในแต่ละต�าบล

จัดท�าพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรอย่างน้อย 1 พื้นที่ และมีคณะบุคคลอย่างน้อย 1 คณะที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบใน

การด�าเนินงาน ให้ อปท. สนับสนุนการปลูกสมุนไพรและผลิตสมุนไพรด้วย



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

189

 3. การจัดท�าแผนงานเชิงรุก โดยมุ่งไปที่การรวมกลุ่มหมอพื้นบ้าน และมุ่งเป้าไปที่ป่าชุมชน หรือ 

ป่าครอบครัว โดยจัดประชุมและตกลงกันว่าควรจะปลูกพืชสมุนไพรชนิดใดที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อชุมชน  

ไม่ควรปลูกสมุนไพรขนิดก็ได้อย่าง สะเปะสะปะ ในเวลาเดียวกันควรปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จ�ากัด

ให้ปลูกสมุนไพรเพียง 8 ชนิด ที่ให้คณะกรรมการก�าหนดไว้ท่ีจะให้การสนับสนุน ซ่ึงไสอดคล้องกับหมอพื้น

บ้านที่จะท�าประโยชน์ต่อชุมชน  

 4. การสื่อสารสังคม หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องควรจัดท�าการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชนอย่างกว้างขวาง

6.  เอกสารอ้างอิง 

1. พระวันชัย ภูริทตฺโต (อนนตรี) พระเดชขจร ขนฺติธโร (ภูทิพย์)และสมสนุก สุทธิวงษา ศึกษาเชิงวิเคราะห์
แนวคิดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านริมสองฝั่งโขง มกราคม-มิถุนายน 2564 6(1): 81-94

2. บญุศร ีเลศิวริิยจติต์  คลงัภมูปัิญญาหมอพืน้บ้านกบัสมนุไพรชมุชนภาคอสีาน รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554 

3.  จันทร์ทิรา เจียรณัยและคณะ, 2556 
4.  พรทิพย์ แก้วชิณและนฤทธิ์ พลสูงเนิน การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในเขตอ�าเภอวังน�้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่
ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : 
ภาคโปสเตอร์ 2558 

5.  อัจฉรา สุมังเกษตรและชัยวัฒน์ นันทศรี องค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้าน กรณีศึกษา อ�าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ ว.วิจัยสมาคมห้องสมุดฯ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 9(2): 87-104 

6.  ศิริรัตน์ จันทรมโน เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์ และธนิดา ขุนบุญจันทร ภูมิปัญญาของหมอกระดูก 
พื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก วารสารการพยาบาลและการศึกษา มกราคม-มีนาคม 2559 ; 9 (1) :15-29 
 7.  ทิพย์วารี สงนอกและนนทิยา จันทร์เนตร ภูมิปัญญาด้านการบ�าบัดรักษาโรคของหมอยาพื้นบ้านใน
จังหวัดนครราชสีมา วารสารชุมชนวิจัย กันยายน - ธันวาคม 2561, 12(3): 124-135

8.  อาวุธ หงษ์ศิริ เพชรน�้าาผึ้ง รอดโพธิ์ ศุภรัตน์ ดวนใหญ่และอัจฉรา แก้วน้อย ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ชาตพินัธุก์ยุ: กรณศีกึษาหมอพืน้บ้าน 7 ราย ต�าบลปราสาท อ�าาเภอห้วยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ  วารสารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มกราคม-เมษายน 2563 18(1): 166-179

9.  สุทธิรา เซดลัค อุษา กลิ่นหอม วิภาวรรณ พรหมจันทร วังวร สังฆเมธาวี อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา คณิต แวง
วาสิต กมลหทัย แวงวาสิตและคมกริช วงศ์ภาค�า โครงการส�ารวจความหลากหลายและภูมิปัญญา  สมุนไพรส�าหรับ
สุขภาพระดับชุมชน จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวล�าภู รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ ส�านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2563

10. ส�านักข่าวบีบีวี ประเทศไทย ซี (เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2021) เข้าถึงได้ที่ https:// 
www.bbc.com/thai/international-59132153

11. รายงานฉบับสมบูรณ์ จาก “แผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองของ
ชุมชน” (พ.ศ.2550-2551) และ “แผนงานสร้างเสริมระบบสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ”  
(พ.ศ. 2553-2555) โดย มูลนิธิสุขภาพไทย สนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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สรุปการเสวนา

วันศุกร์ที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เวลา: 15.30-17.30 น. ห้องประชุม Meeting Room 5-6 

รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

   ผู้อภิปราย
 ดร.อุษา  กลิ่นหอม         นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท 
 นายประสิทธิ์  สมบุตร   หมอพื้นบ้าน อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
 นายสวาท  จันทร์แดง    หมอพื้นบ้าน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 พท.พลสินธุ์  เขจร  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

  ผู้ด�าเนินรายการอภิปราย

 นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ    กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย

 

 ดร.อุษา  กลิ่นหอม         
นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญา 
การแพทย์แผนไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มาตรา 64 ระบุว่าทางรัฐบาลหรือทางกรมฯ ต้องมีการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้มกีารปลกูสมนุไพรในพืน้ทีข่องตนเอง เนือ่งจากความรูใ้นด้านการแพทย์ไทยและการใช้สมนุไพร
ในสงัคมไทยถูกท�าให้ลดทอนการใช้ลงไป โดยมกีฎหมายลกู ข้อ (1) กล่าวว่าสามารถขอทนุจากกรมการแพทย์
แผนไทยฯ เพื่อเอาไปใช้ในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการปลูกสมุนไพรในที่ดินของหมอพ้ืนบ้านเองหรือจะเป็น 
การสนับสนุนการปลูกสมุนไพร เช่น การเตรียมดิน การเพาะปลูก การผลิต การขยายพันธุ์ หรือการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้มกีารอนรุกัษ์หรอืใช้ประโยชน์จากสมนุไพรอย่างยัง่ยนื หรอืให้ค�าแนะน�าทางกรมฯ ให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับสมุนไพรต้นน�้า ข้อ (5) การสนับสนุนงานวิจัยในเรื่องการขยายพันธุ์ ข้อ (6) การสนับสนุนสายพันธุ์
ที่จะให้ประชาชนน�าไปปลูก หรือเป็นการให้ทุนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเก่ียวหรือการสนับสนุน
การผลิตแบบใหม่ สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน และสนับสนุนการท�าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมการสร้างเครอืข่าย  อาจจะเป็นการสร้างเครอืข่ายของผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการทางการตลาดกไ็ด้ ข้อ (12) 
จัดการหาปัจจัยการผลิตส�าหรับผู้ที่ต้องการจะปลูกสมุนไพรในพื้นที่ตนเอง สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

Symposium 7
เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน
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ผลติส่งเสริมประกอบกจิการกับภาคธรุกจิทัง้หมดส่วนใหญ่ท่ีก�าหนดขึน้มา มักจะเกีย่วข้องกบัระดบักลางและ
ระดับสูงให้ค�าปรึกษา สุดท้ายแล้ว คือ สนับสนุนให้เงินเปล่าในการลงทุนการผลิตเพื่อเก็บรักษาและจ�าหน่าย 
ซึ่งในกฎหมายลูกออกมาเพื่อตอบสนองมาตรา 64 ในการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ตนเองให้ถึงชุมชนรากหญ้า 
เพราะฉะนั้นจึงได้มีโครงการเกิดขึ้นโดยทางสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไทย เพื่อลงไป
ศึกษาดูว่า ภาคเหนือ อีสาน หรือใต้ ถ้าเราจะสนับสนุน ควรจะเป็นอย่างไรถึงจะลงไปสู่ระดับรากหญ้าหรือ
ทางเกษตรกรในพื้นที่ได้จริง ๆ  
 หากเครอืข่ายหรอืพืน้ทีต้่องการให้กองทนุภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย สนบัสนนุงบประมาณ  ในการ
ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ตนเอง สมุนไพรที่จะส่งเสริมต้องมีขอบเขตเกี่ยวกับตามมาตรา 64 โดยมี 3 กรอบ ได้แก่ 
1) เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าต่อการวิจัย หรือพัฒนาเป็นเศรษฐกิจได้ หรือเป็นสมุนไพรหายากและเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ 2) เป็นสมุนไพรที่ประกาศให้มีการควบคุมไว้แล้ว เช่น กวาวเครือ ทั้ง 3 ชนิด (ขาว แดง ด�า) หัวร้อยร ู
3) สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อชุมชน โดยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนจริง ๆ เช่น ชิงช่ี ย่านาง  
เท้ายายม่อม มะเดื่อชุมพร คนทา 
   กระบวนการการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ตนเอง ขั้นตอนแรกต้องมีเอกสาร สพ.5, นส.3, โฉนดที่ดิน, 
เอกสารสิทธิ์ใน ส.ป.ก. เพื่อน�าไปขึ้นทะเบียนกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจัดท�าโครงการของบ
ประมาณมาที่กองทุนฯ ซึ่งต้องอยู่ใน 16 ประเด็น และอยู่ภายใต้ 3 กรอบ 
 จากการลงพื้นที่ พบว่า มีความยากตั้งแต่ข้ันตอนแรกที่ต้องไปยื่นขอข้ึนทะเบียน ถ้าเป็นเอกชน                
บคุคลทัว่ไปอาจจะท�าได้ แต่ชาวบ้านหรอืหมอพืน้บ้านอาจเข้าใจแบบฟอร์มยาก เวลาขึน้ทะเบยีนต้องมคีนช่วย 
เมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จต้องจัดท�าโครงการโดยล�าพังหมอพื้นบ้านก็ไม่มีทางท�าได้ถ้าไม่มีเครือข่ายช่วย  
จงึเป็นประเด็นทีว่่า ถ้าจะสนบัสนุนรากหญ้าจรงิ ๆ  หรอืสนบัสนนุหมอพืน้บ้านทีด่แูลชมุชนจรงิ ๆ  จะท�าอย่างไร              
จงึจดัท�าโครงการขึน้โดยมวีตัถุประสงค์อยู ่2 ข้อ คอื 1) ท�าอย่างไรให้หมอพ้ืนบ้านสามารถปลกูสมนุไพรในพืน้ที่
ของตนเองได้ตามระเบียบของกรมฯ และ 2) จะสร้างความมั่นคงให้กับสมุนไพรหรือยาของชุมชนได้อย่างไร 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
 กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับหมอพื้นบ้านอยู่ท่ีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีจะท�างานต่อใน
ระดับต�าบล หมู่บ้าน ซึ่งอาจจะท�างานร่วมกับ รพ.สต. หรือท�างานร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ
สอดส่องดแูลการขึน้ทะเบียน การรบัรองหมอพืน้บ้าน ขณะนีจ้งัหวดัทีข่บัเคลือ่นเรือ่งหมอพืน้บ้านอย่างคกึคกั
มีประมาณ 30 จังหวัด ตัวสะท้อนกลับ คือ หมอพื้นบ้านในชุมชนสูงวัยหายกันไปตามกาลเวลา ซึ่งกฎหมาย
ในการรับรองหมอพื้นบ้านก็ยังมีข้อจ�ากัด 

ดร.อุษา  กลิ่นหอม 
นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท 
 สิง่สะท้อนถงึศกัยภาพของหมอพืน้บ้านอย่างหนึง่ จากการลงพืน้ที ่1 ปีทีผ่่านมา พบว่า จงัหวดัเชยีงราย
มีต�ารับยา 43 ต�ารับ จังหวัดแพร่ 50 ต�ารับ จังหวัดอุดรธานี 92 ต�ารับ จังหวัดบุรีรัมย์ 81 ต�ารับ จังหวัดพัทลุง 
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69 ต�ารับ โดยมีหมอพื้นบ้านเก่ง ๆ ยังให้บริการในชุมชนอยู่แต่ด้วยยังไม่มีหนังสือรับรอง จึงไม่ค่อยกล้าเปิด
เผยตัวตนเท่าไหร่ ท�าให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เกือบ 200 ชนิดในแต่ละพื้นที่
ส่วนใหญ่พันธุ์ไม้ที่หมอพื้นบ้านใช้มาจากพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าสงวน พันธุ์ไม้ที่หมอพื้นบ้านต้องการปลูกเองมี
จ�านวน 40– 50 ชนิด ซึ่งเป็นต้นไม้หายากจึงอยากปลูกในชุมชนเพื่อน�ามาใช้ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายเพื่อส่ง
เสริมหมอพื้นบ้านจึงส�าคัญที่สุด 
 ทั้ง 5 พื้นที่ พบว่า มีปัญหาแตกต่างกัน เช่น เชียงราย มีเครือข่ายเข้มแข็งมาก มีสภาหมอเมืองที่เกาะ
ตวักนัแน่นดมีาก หากจะท�าโครงการอะไรให้ไปผ่านสภาพหมอเมอืงกจ็ะได้รบัความช่วยเหลอื แต่จดุอ่อนของ
สภาหมอเมือง คือ ไม่มีงบประมาณทุกอย่างท�าด้วยใจ ถ้าอันไหนต้องใช้งบประมาณก็ต้องระงับไว้ก่อน  
 ขณะที่ภาคใต้เครือข่ายเข้มแข็งมาก แต่ไม่มีการตั้งสภา คนร่วมกลุ่มกันด้วยจิตอาสา มีการเชื่อมโยง 
กับมหาวิทยาลัยทักษิณเพ่ือน�าประเด็นปัญหาที่ต้องการการส่งเสริมเสนอของบประมาณจากจังหวัด  
ซึ่งเครือข่ายปักษ์ใต้ค่อนข้างสมบูรณ์ ใช้ความรู้ที่อิงจากแพทย์แผนไทย แต่มีจุดอ่อน คือ ไม่มีการเก็บข้อมูล
เชิงวิชาการ ไม่มีนักพฤกษศาสตร์เข้ามาช่วย                
 เครือข่ายภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีการท�างานที่ต่อเนื่องก็เป็นห่วงว่าองค์ความรู้จะหายไป              
ในทีส่ดุจากการประชมุหลายครัง้จึงมทีางออกว่าเครอืข่ายกสกิรธรรมชาตจิะมารบัช่วงต่อ เพราะเหน็ประโยชน์ 
เครือข่ายกสิกรธรรมชาติไม่มีความรู้เรื่องยาแต่สามารถเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้ได้ ในส่วนจังหวัดอุดรธานีถือ
ได้ว่าเข้มแข็งที่สุด เพราะ สสจ. เป็นหลักให้ทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย เชื่อมโยงงานวิชาการ ถ้าจะถอดองค์ความรู้
จะมุ่งไปที่อุดรธานีก่อน 

นายประสิทธิ์ สมบุตร   
หมอพื้นบ้าน อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
 นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัอดุรธานใีห้ความส�าคญั มดี�ารใิห้แพทย์แผนไทย หมอพืน้บ้านช่วยกนัปลกู 
อนุรักษ์พืชสมุนไพรเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดใช้ยาสมุนไพรมารักษาในชุมชน
 จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรทั้งหมด 60 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกพืชสงวนและอนุรักษ์ ประมาณ 
10 ไร่ มีสมุนไพรหลายร้อยชนิดที่มีมากที่สุด คือ ขันทองพยาบาท และก�าแพงเจ็ดชั้น ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจ  
ไม่ได้ใช้เพียงในชุมชนอย่างเดียวจะปลูกไว้ส่งขายด้วย 
 ไม้ก�าแพงเจด็ช้ัน มสีรรพคณุบ�ารงุก�าลงั ปรบัโครงสร้างภายในจงึเป็นทีต้่องการของตลาดเยอะ เป็นการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจของชุมชนได้

นายสวาท จันทร์แดง    
หมอพื้นบ้าน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 การปลกูสมนุไพรทีท่�าอยู ่เป็นการปลกูสมนุไพรร่วมกบัยางพารา สมนุไพรทีป่ลกูจะเป็นตวัทีใ่ช้กนับ่อย
ในต�ารับยา โดยเฉพาะสมนุไพรท้องถ่ินเด่น ๆ  เช่น ปลาไหลเผอืกทีป่ลูกไว้ในสวนยาพาราเพือ่ไว้ใช้เอง จ�าหน่าย
ให้กบัหมอพืน้บ้านในจังหวดัพทัลงุ และส่งร้านขายยาสมนุไพร ซ่ึงมคีวามต้องการใช้พอสมควรในจงัหวดัพทัลงุ 
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญตัวหนึ่ง 



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18

193

 สมุนไพรอื่น ๆ ที่ปลูก เช่น หวาย (มี 3 ชนิด ได้แก่ หวายวัวหายแดง หวายวัวด�า และหวายวัวขาว)    
ใช้ผสมยาริดสีดวงทวาร ช่วยระบาย หวายวัวแดง หวายวัวด�า เป็นสมุนไพรท้องถิ่นของปักษ์ใต้ เช่น จังหวัด
สงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง 
 สมุนไพรเด่นอีกตัวของจังหวัดพัทลุง คือ ชิงดอกเดียว มีฤทธิ์ร้อน ช่วยในการระบบไหลเวียนเลือด               
ใช้ผสมต�ารับยาพื้นบ้านเกี่ยวกับยาบ�ารุงก�าลัง หมอพื้นบ้านใช้มาตั้งแต่โบราณ 

พท.พลสินธุ์  เขจร 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 พ่อหมอสถิต บุญวงค์ เป็นหมอพื้นบ้านประจ�าอยู่ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มา 14 ปี ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หมอพื้นบ้านแล้ว การปลูกพืชสมุนไพรที่ท�าอยู่ในจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ปลูกเป็นโรงเรือนเพราะช�าที่บ้านของหมอสถิต เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โดยน�าสมุนไพรที่ใช้อยู่เพาะ
พันธุ์เอง 

2. ปลูกที่ไร่ของพ่อหมอสถิต เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ปลูกสมุนไพรประมาณ 40 ชนิด ส่วนใหญ่จะเน้น
สมุนไพรเพื่อน�าไปใช้ในท�ายา เช่น ไพล ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก       

3. ปลูกที่ป่าชุมชน เรียกว่า ป่าดอยเวียง พื้นที่ประมาณ 300 กว่าไร่ โดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย ร่วมกับหมอพื้นบ้าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกันส�ารวจและปลูกสมุนไพรประมาณ 300 
กว่าชนิด 

นายสวาท จันทร์แดง    
หมอพื้นบ้าน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 หากเกิดการท�างานร่วมกันระหว่างส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัย และหมอพื้นบ้าน  
เพ่ือดึงองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน โดยฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัย และอีกประการหนึ่งหากได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อปลูก จะเกิดการขับเคลื่อนได้ดีมาก 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ 
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
 การปลูกสมุนไพรในพื้นที่ของตัวเองหรือพื้นที่ชุมชนยังมีข้อจ�ากัดเรื่องภูมิประเทศ ท�าให้การเติบโต
ของพืชไม่เหมือนกัน แต่ความเป็นเครือข่ายจะปิดช่องว่างตรงนี้ได้ อาทิ ภาคเหนือใช้ลูกจันทน์ ดอกจันทน์                
เยอะมาก แต่ภาคเหนือปลูกไม่ได้ ต้องปลูกทางภาคใต้เท่านั้น หรือเจตมูลเพลิงแดง ทางจังหวัดอุดรธานีอาจ
จะปลูกได้ยาก แต่ทางภาคเหนือสามารถปลูกได้เยอะ ก็ต้องแลกเปลี่ยนสมุนไพรกัน เป็นต้น นอกจากนี้การ
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันของเครือข่ายก็จ�าเป็นเช่นกัน             
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ดร.อุษา กลิ่นหอม 
นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท 
 นอกจากการปลูกแล้ว สถาบันการศึกษาในพื้นที่จะต้องช่วยในเรื่องการสร้างมาตรฐานของสมุนไพร     
ที่หมอพื้นบ้านปลูกขาย และตลาดวัตถุดิบสมุนไพรด้วย ซึี่งจะเกิดผลดีกับชุมชน
 ข้อค้นพบอย่างหนึ่งภาคใต้ใช้ขิงแห้งที่อยู่ในกลุ่มมหาหงส์ แต่จากการลงพื้นท่ีประชุมเครือข่าย พบว่า 
ใช้ขิงแห้งที่เหมือนกับทางภาคอีสาน ภาคเหนือ ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่ขิงชนิดเดียวกัน 

พท.พลสินธุ์ เขจร 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 ภาคเหนือมักพบปัญหาเรื่องผู้สืบทอดภูมิปัญญา จึงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการก�าหนด
กลไกเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปัญญาต่อคนรุ่นหลังให้ยั่งยืนต่อไป ท่ีผ่านมาภาคประชาชน ภาคหมอพื้นบ้าน               
ท�าเต็มที่แล้วแต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
 ต�ารับยาไทยยังต้องการสมุนไพรอีกมากและต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ต้องถูก
จัดระบบการบริหารจัดการ และอาจมีคนรุ่นใหม่ ๆ ในชุมชนที่มีความรู้เกษตรอินทรีย์หรือการเกษตรต่าง ๆ         
คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านแอพพลิเคชั่นมาร่วมด้วย ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของเรื่องนี้ 
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สรุปการเสวนา

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
เวลา 15.30-17.30 น. ณ ณ Meeting room 5-6 

รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

  ผู้อภิปราย
 Dr.Kim Sungchol  Regional Advisor for Traditional Medicine 
   World Health Organization South-East Asia
 Prof. Sanjeev Sharma  Director cum Vice-Chancellor National 
   Institute of Ayurveda, Jaipur, India
 Dr.Rodrigo Angelo C. Ong  Chief of Research and Development Division 
   Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care  
   Department of Health, Philippines
 Dr.Ami Fazlin Syed Mohamed  Head of Herbal Medicine Research Centre 
   Institute of Medical Research, Ministry of Health, Malaysia
 Dr.Kulthanit Wanratna  Director of Bureau of Thai Traditional Medicine Research
   Department of Thai Traditional and alternative medicine,  
   Thailand

  ผู้ด�าเนินการอภิปราย
 Dr.Anchalee Chuthaputti  Expert in Pharmacology, Thailand

Dr. Kim Sungchol
Regional Advisor for Traditional Medicine WHO South-East Asia Regional Office

บทบาทของการแพทย์ดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19 
(Traditional Medicine and Its Role in Fighting COVID-19)
1. ความส�าคัญของการแพทย์ดั้งเดิม
 การแพทย์ดั้งเดิมมีประวัติการใช้อย่างแพร่หลายและยาวนาน โดยมีประชากรที่ใช้การแพทย์ดั้งเดิมอยู่
ทัว่โลกราวร้อยละ 70-80  การแพทย์ดัง้เดมิถกูใช้ในการส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการดแูลสขุภาพแบบ
องค์รวม โดยเฉพาะในกลุ่มโรคเรื้อรัง และเป็นช่องทางหลักหรือช่องทางเดียวส�าหรับประชาชนในชนบทหรือ
พื้นที่ห่างไกลในการดูแลสุขภาพ 

Symposium 8
ASEAN Webinar on Traditional Medicine for Prevention and Treatment of COVID – 19
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องค์การอนามยัโลกภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (WHO South-East Asia Region) มปีระเทศทีเ่ป็นสมาชกิ
ทั้งหมด 11 ประเทศ และเกือบทุกประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ภูฏาน เมียนมา ไทย 
อินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ ต่างมีประวัติการใช้การแพทย์ดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน โดยจากการส�ารวจพบว่า 
มี 10 ประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มีนโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิม มี 9 ประเทศ ที่มีระบบการเรียนการสอนด้าน
การแพทย์ดั้งเดิม และ มี 6 ประเทศ ที่ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศ  
 จากการส�ารวจโรค/อาการที่นิยมใช้การแพทย์ดั้งเดิมในการรักษาของประเทศสมาชิก 5 อันดับ 
เมื่อ ค.ศ. 2015 พบว่า ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ใช้การแพทย์ดั้งเดิมในการแก้ไขปัญหาอาการปวดเหมื่อย 
กล้ามเนื้อ/กระดูก โรคที่เกี่ยวกับล�าไส้ โรคที่เก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด (เช่น ความดัน โรคหลอดเลือด
สมอง) โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (เช่น หวัด ไอ) โรคทางระบบประสาท (เช่น อัมพฤตอัมพาต) และ
โรคผิวหนัง เป็นต้น และในบางประเทศมีการใช้การแพทย์ดั้งเดิมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน   

2. ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก ค.ศ.2014-2023
 องค์การอนามยัโลกเหน็ถงึความส�าคัญของการแพทย์ดัง้เดมิต่อสุขภาพของประชาชนโลก จึงได้ประกาศ
ใช้ “ยทุธศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิมขององค์การอนามยัโลก ค.ศ.2014-2023” โดยมเีป้าหมายสนบัสนนุประเทศ
สมาชกิในการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ดัง้เดมิในด้านสขุภาพ สขุภาวะ การดแูลสขุภาพโดยใช้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และส่งเสริมการใช้การแพทย์ดั้งเดิมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ผ่านกฎหมาย การวิจัย  และการผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพตามที่สมควร 
 วตัถปุระสงค์และทศิทางของยทุธศาสตร์การแพทย์ดัง้เดมิฯ ประกอบด้วย 1) การสร้างฐานความรูส้�าหรบั
บริหารจัดการผ่านนโยบายต่าง ๆ 2) การสร้างความเข้มแข็งให้การแพทย์ดั้งเดิมมีความปลอดภัย มีคุณภาพ 
มีประสิทธิผลและถูกใช้อย่างสมเหตุสมผลผ่านการออกกฎระเบียบต่าง ๆ และ 3) การส่งเสริมระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมการแพทย์ดั้งเดิม
 Dr Margaret Chan อดีตผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก ได้กล่าวสนับสนุนการผสมผสานการแพทย์
ดัง้เดมิเข้าสูร่ะบบรกิารสุขภาพ ในพธิเีปิดการประชมุ WHO Congress เมือ่ปีค.ศ.2008 ว่า “การแพทย์ดัง้เดมิ
และการแพทย์แผนปัจจุบนั ไม่จ�าเป็นต้องแข่งขนักนั ในบรบิทของสาธารณสขุมลูฐาน ทัง้การแพทย์ดัง้เดมิและ
การแพทย์แผนปัจจุบันสามารถผสมผสานกันได้ โดยใช้ลักษณะเด่นของการแพทย์แต่ละชนิด และทดแทนใน
ส่วนที่เป็นจุดด้อยของกันและกัน 

3. การวิจัยและผลการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทัว่โลก ข้อมลู ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2564 มผีูต้ดิเชือ้ประมาณ 
276 ล้านคน และผู้เสียชีวิตประมาณ 5.3 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โควิด-19 เป็น
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข วันที่ 30 มกราคม 2563 และเป็น โรคระบาด (pandemic) วันที่ 11 มีนาคม 
2563  
 ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้น�าการแพทย์ดั้งเดิมมาใช้ร่วมกับการ
แพทย์แผนปัจจุบนัในการต่อสูก้บัโควดิ-19 เนือ่งจากยงัไม่มียารกัษาโรคนีโ้ดยเฉพาะ และน�าประสบการณ์การ



เอกสารวิชาการหลัก (Positioning Paper)
การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 18
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ใช้การแพทย์ดั้งเดิมในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดอื่น เช่น SAR, ไข้หวัดนก และ MERS มาใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ 
บางประเทศได้คดัเลอืกเลอืกต�ารบัยาทีม่ศีกัยภาพจากต�าราโบราณ และน�ามาใช้ร่วมกบัยาแผนปัจจบุนั โดยมี
การออกประกาศเป็นแนวทางของประเทศ หรอื มคีวามรเิริม่โครงการวจิยัเกดิข้ึน และแพทย์แผนดัง้เดมิได้เข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19
 อินเดียเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการแพทย์ดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19 
โดยข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 พบมีงานวิจัยจ�านวน 126 โครงการ ซึ่งเก็บข้อมูลในสถานที่ 150 แห่ง และ
มีผู้เข้าร่วมงานวิจัย 130,000 คน ซึ่งผลการวิจัยหลายโครงการค่อนข้างน่าพึงพอใจ
 จนีเป็นอกีประเทศทีม่รีะบบการแพทย์ดัง้เดมิทีเ่ข้มแขง็ โดยเมือ่เกดิการระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ได้
มกีารระดมผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์แผนจนีในการป้องกนัโรคตดิเชือ้โควดิ-19 และรกัษาผูต้ดิเชือ้ทีอ่าการไม่
รนุแรง อากรรนุแรงปานกลาง และอาการรนุแรง โดยใช้การแพทย์แผนจนีร่วมกบัการแพทย์แผนปัจจุบนั โดย
มีผู้ติดเชื้อจ�านวน 74,187 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.5 ของผู้ป่วยยืนยัน) ที่ได้รับการรักษาโดยใช้การแพทย์แผน
จีนร่วมกับแผนปัจจุบัน 
 องค์การอนามัยโลกได้รวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมระบบต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่ามี
ประมาณ 2,646 เรื่อง โดยคิดเป็นการแพทย์แผนจีนร้อยละ 51.1 ยาสมุนไพร ร้อยละ 23.7 อายุรเวท ร้อยละ
6.3 โยคะ ร้อยละ 4.9 ส่วนการแพทย์แผนไทยนัน้ พบเพยีงร้อยละ 0.2  ทัง้นี ้พบว่ามงีานวจิยัแบบ Systematic
Review จ�านวน 142 เรื่อง แบบ Randomized Controlled Trials จ�านวน 38 เรื่อง นอกจากนี้ พบว่า 
มีงานวิจัยจ�านวน 16 เรื่อง ที่มีหลักฐานถึงประสิทธิภาพของการแพทย์ดั้งเดิมในการต่อสู้กับโควิด-19  
(เป็น Systematic Review จ�านวน 12 เรื่อง และ Randomized Controlled Trials จ�านวน 4 เรื่อง) 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปประโยชน์ของการแพทย์ดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19 ดังนี้
 1. ส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 

o ลดโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอาการรุนแรง
o ลดระยะเวลาฟื้นตัวจากอาการป่วย
o เพิ่มอัตราการหายจากอาการป่วยได้เร็วขึ้น

 2. ส�าหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง (โดยใช้ร่วมกับแผนปัจจุบัน)
o ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล
o ลดระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลหรือ ICU
o เพิ่มโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นอาการไม่รุนแรง
o รักษาอาการของโรคที่แสดงออกมา (Clinical symptoms)

 3. ส�าหรับฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19
o กระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูร่างกายเร็วขึ้น 

 4. ส�าหรับการติดเชื้อ
o ใช้ป้องกันการติดเชื้อ  
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4. สรุป
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสของการแพทย์ดั้งเดิมในการแสดงศักยภาพของการแพทย์
ดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19  โดยพบว่ามีงานวิจัยจ�านวนมาก แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจของการ
แพทย์ดั้งเดิมในการต่อสู้กับโควิด-19 
 บทบาทส�าคญัของการแพทย์ดัง้เดมิ เช่น ใช้เสรมิการรกัษาผูป่้วยโควดิ-19  ใช้ป้องกันการตดิเชือ้ รวมถงึ 
ด�าเนินของโรคอย่างต่อเนื่อง (disease progression)  ใช้เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่
กระจายของไวรัส  ช่วยลดโอกาสเชือ้ลงปอดและการอกัเสบ และมีผลข้างเคยีงน้อย เมือ่เทียบกับยาแผนปัจจุบัน

Prof. Sanjeev Sharma
Director cum. Vice-Chancellor, National Institute of Ayurveda, Jaipur, India

การแพทย์ดั้งเดิมในการป้องกันและรักษาโควิด-19 ผ่านประสบการณ์ของอินเดีย
(Traditional Medicine for Prevention and Treatment of COVID-19 – India’s Experiences)

1. ระบบการแพทย์ดั้งเดิม
 ระบบสขุภาพของอนิเดยีแบ่งเป็น 2 ระบบ คอื การแพทย์แผนปัจจบุนัและการแพทย์ดัง้เดมิ โดยระบบ
การแพทย์ดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับ แบ่งเป็น 6 สาขา คือ Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Sowa Rigpa 
และ Homeopathy (รวมเรียกกว่า AYUSH) โดย Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha และ Sowa Rigpa  
ถือเป็นระบบการแพทย์ดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับตามพรบ.การแพทย์ดั้งเดิมอินเดียแห่งชาติ ค.ศ.2020  
(National Commission for Indian System of Medicine Act 2020) ส่วน Homeopathy เป็นการแพทย์
ทางเลือกอื่นที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ในประเทศตามพรบ.สภากลางโฮมิโอพาธี ค.ศ. 1973 (Homoeopathy 
Central Council Act 1973) 

2. ความริเริ่มในการจัดการ COVID-19
 อนิเดียเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทัง้ทางภมูศิาสตร์ ภาษา และระบบสขุภาพ ซึง่เป็นสิง่ท้าทายใน
การใช้ชีวิตภายใต้การระบาดของ COVID-19 ประเทศอินเดียมีจ�านานประชากรมากที่สุดอันดับที่ 2 ของโลก 
ท�าให้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับที่รุนแรง 
กระทรวงอายุช (Ministry of AYUSH) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์ดั้งเดิมของอินเดีย และมีบทบาท
ส�าคัญในการจัดการปัญหาการระบาดของโควิด-19 ดังนี้
 1. พฒันาและเผยแพร่คูม่อืและค�าแนะน�าการดแูลสขุภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ดัง้เดมิให้แก่ประชาชน
และบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น Ayurveda Preventive Measures for Self-Care Guidelines,  
Telemedicine Practice Guidelines, Guidelines for Ayurveda Practitioners for COVID-19  
Patients, Patient’s Home Isolation Guidelines for Practitioners,  Yoga Protocol for Psychosocial 
Rehabilitation of COVID-19 Patients เป็นต้น 
 2. จัดสรรบุคลากรด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสถานท่ีอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ อินเดียมีแพทย์แผนดั้งเดิม 
ทีร่่วมต่อสูก้บัโควดิ-19 ประมาณ 832,000 คน โดยในจ�านวนนัน้ มแีพทย์แผนดัง้เดิมทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมเฉพาะ
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ด้านการจัดการโควิด-19 จ�านวน 170,000 คน และแพทย์แผนดั้งเดิมที่ร่วมเป็นบุคลากรด่านหน้า จ�านวน 
28,473 คน  นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนให้โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม (มากกว่า 5,000 เตียง) วิทยาลัย
และสถานการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิม (มากกว่า 750 แห่ง) และสถานพยาบาลของสถาบันวิจัย (มากกว่า 86 
แห่ง) ภายใต้กระทรวงอายชุ เปลีย่นเป็นศนูย์ดแูลผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 และมแีนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ทกุ
รัฐในการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมเป็นศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเหมาะสม
 ในส่วน All India Institute of Ayurveda (AIIA) นิวเดลี ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ดูแลผู้ติดเช้ือ 
โควดิ-19 มผีูป่้วยเข้ารับการรักษาจ�านวน 592 คน ซึง่มผีูป่้วย 532 คน ทีไ่ด้รับการรกัษาจนหายด ีในขณะทีผู่ป่้วย 
34 คน ถูกส่งต่อ โดยผู้ป่วยร้อยละ 92 ได้รับการรักษาด้วยศาสตร์อายุรเวทเพียงอย่างเดียว และระยะเวลา
เฉลี่ยในการหายจากโรค คือ 10 วัน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 คน หลังการระบาดระลอกที่สอง 
 3. วจิยัและพฒันายาแผนดัง้เดมิและสมนุไพรทีม่ศีกัยภาพ โดยได้มกีารรวบรวมบทความวิจยัทีเ่กีย่วกับ
โควิด-19 ในฐานข้อมูลของประเทศ โดยขณะนี้ มีบทความจ�านวน 230 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ดั้งเดิม
และโควิด-19

AYUSH Research Portal: https://ayushportal.nic.in/

 4. พัฒนาและประกาศใช้แนวทางการจัดการทางคลินิกด้านอายุรเวท 
และโยคะในการจัดการโควิด-19 แห่งชาติ  (National Clinical Management 
Protocol based on Ayurveda and Yoga for management of Covid-19) 
โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการสหวิชาชีพได้มีข ้อเสนอแนะในการจัดท�า  
interventions ด้านอายรุเวทและโยคะ และน�าเสนอต่อคณะท�างานด้านโควดิ-19 
แห่งชาติ และ Joint Monitoring Group ท�าให้มีการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ทางคลินิกด้านอายุรเวทและโยคะในการจัดการโควิด-19 แห่งชาติขึ้น เมื่อเดือน
ตลุาคม 2020  โดยแนวทางนี ้จะใช้กับผูป่้วยโควดิ-19 ทีไ่ม่มอีาการ และมอีาการ
เล็กน้อยจนถึงอาการปานกลาง 
 5. กระจายยาอายุรเวทเพื่อการป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชากรทั่วไปและในพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข คลินิกเฉพาะโรคหวัดและแผนกผู้ป่วยนอก โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันด้านอายุรเวททั่วประเทศ  นอกจากนี้ ยังริเริ่มแคมเปญกระจายยาอายุรเวท AYUSH 64 และยาสิทธา  
Kabasura Kudineer เมือ่เดือนพฤษภาคม 2021 ผ่านหน่วยบรกิารของสภาวจิยัและสถาบันการแพทย์ดัง้เดิม
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แห่งชาติที่อยู่ใต้กระทรวงอายุช จ�านวน 86 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 90,000 คน
 6. เผยแพร่ผลงานวจิยัและข้อมลูทีเ่กีย่วข้องให้แก่ประชาชน โดยได้จดัท�าเวบ็ไซด์รวบรวมข้อมลูทีส่�าคญั 
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่ชื่อว่า AYUSH COVID-19 Dashboard

AYUSH Covid-19 Dashboard: https://health.ncog.gov.in/ayush-covid-dashbaord/ 

 นอกจากน้ี ยังมีการจัดท�าคลังข้อมูลทางคลินิก เพื่อแบ่งปันข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษา 
โควิด-19 และโรคอื่น ๆ ระหว่างแพทย์แผนดั้งเดิมสาขาต่าง ๆ ผ่าน AYUSH Clinical Case Repository 

(AYUSH Clinical Case Repository: https://accr.ayush.gov.in/ )
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 7. ให้บรกิารสายด่วนเพือ่ปรกึษาปัญหาโควดิ-19 โดยใช้การแพทย์ดัง้เดมิ และแนะน�าหน่วยบริการใกล้บ้าน 
ที่ให้บริการการแพทย์ด้ังเดิมในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (AYUSH COVID-19 Counselling Helpline)  
ผ่านหมายเลข 14443 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ตลอด 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ปัจจุบัน มีผู้โทรเข้ามา
ปรึกษาจ�านวน 149,272 สาย
 8. สนับสนุนการวิจัยทางคลินิก โดยกระทรวงอายุช ได้จัดตั้งคณะท�างานสหวิชาการด้านการวิจัยการ
แพทย์ดั้งเดิมอินเดีย (Interdisciplinary AYUSH R&D Task Force) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานชั้นน�าในประเทศ และมีการก�าหนดและออกแบบโครงร่างงานวิจัยทางคลินิกแบบ prophylactic 
และ add-on intervention ส�าหรบัโควดิ-19 (Clinical research protocols for prophylactic and add-
on intervention studies in COVID-19 ) และยกร่างแนวทางการศกึษาวจิยัทางคลนิกิด้านการแพทย์ดัง้เดมิ
ส�าหรับโควิด-19 (Guidelines for AYUSH Clinical Studies in COVID-19) โดยครอบคลุมโครงร่างงานวิจัย
ทางคลินิกหลายด้าน นอกจากนี้ กระทรวงอายุช ยังได้ออกประกาศกระทรวงอ�านวยความสะดวกในการวิจัย
และพัฒนาโรคโควดิ-19 โดยใช้ระบบการแพทย์ดัง้เดมิ ขณะนี ้มกีารทดลองจ�านวน 137 โครงการ (ส�าเรจ็ 101 
โครงการ อยู่ระหว่างวิจัย 33 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ) ตัวอย่างงานวิจัยส�าเร็จ เช่น ยาต�ารับ AYUSH-64, 
โสมอินเดีย (Ashwagandha), บอระเพ็ดและดีปลี (Guduchi-Pippali), ชะเอมเทศ (Yashtimadhu)

Dr.Ami Fazlin Syed Mohamed
Head of Herbal Medicine Research Centre 
Institute of Medical Research, Ministry of Health, Malaysia

หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพรในการรับมือ COVID-19
(Evidence-based Herbal Medicine in COVID-19)
 ประเทศมาเลเซยีพบผูต้ดิเช้ือคนแรก ในวนัที ่24 มกราคม 2563 จ�านวนผูต้ดิเชือ้ล่าสุดอยูท่ี ่2,721,544 ราย 
(ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2563) โดยพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 3,000 รายต่อวัน มาเลเซียประสบปัญหาจากสายพันธ์ ุ
โอไมครอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคสายพันธุ ์ใหม่ที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายและรวดเร็ว  
รวมถึงการกลายพันธุ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะท�าให้ผู้ติดเชื้อสามารถเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน 
 กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียประสบปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการกล่าวอ้างประสิทธิภาพของยา  
ความเป็นพษิ และความจ�าเป็นในการรักษา ดังนัน้ จึงมกีารน�าเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ หรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทางการแพทย์ (Evidence-based Medicine) มาใช้ในการตดัสนิใจเลอืกวธิรีกัษาผูป่้วยตามหลกัฐานงานวจัิย
ที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุดในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย 
 ในส่วนของยาสมนุไพร มกีารค้นหาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ของยาสมนุไพร (Evidence-based Medicine 
in Herbal Medicine) 2 วิธี ดังนี้
 1. การทบทวนอย่างรวดเร็ว (Rapid Reviews) เป็นรูปแบบการสังเคราะห์ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ
ของขั้นตอนการทบทวนอย่างเป็นระบบที่เป็นพื้นฐานและท�าให้สามารถสร้างข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
วัตถุประสงค์ของการทบทวนอย่างรวดเร็ว คือ การท�าให้การทบทวนอย่างเป็นระบบแบบเดิม (Traditional 
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Systematic Review) มีกระบวนการที่รวดเร็วมากยิ่งข้ึน เพื่อการค้นหาความต้องการและช่วงเวลาต่าง ๆ 
ของผู้ใช้บรกิาร การทบทวนอย่างรวดเรว็มคีวามเหมาะสมในการใช้ภายใต้สถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เนือ่งจากมคีวามรวดเรว็ เป็นระบบ ชัดเจน และมคีวามแม่นย�า ขัน้ตอนการทบทวนอย่างรวดเรว็ 
ประกอบด้วย 

1)  ออกแบบการทบทวน พิจารณาบริบท วางแผนกระบวนการศึกษาและแผนงานการรายงาน 
2) สืบค้นข้อมูลกลยุทธ์ที่ครอบคลุมค�าส�าคัญ อาทิ โควิด-19, ภูมิคุ้มกัน, การป้องกันการติดเชื้อ 

ระบบภูมิคุ้มกัน โดยสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งข้อมูลของสถาบันการศึกษา 
3) ตรวจสอบ สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบงานศึกษาวิจัยที่ได้จากการสืบค้น
4) ค้นหาผลลัพธ์จากการทบทวน โดยการปฏิบัติตามกระบวนการทบทวนดังกล่าว น�าไปสู่การ

รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีพิมพ์เป็นวารสารวิชาการ อินโฟ
กราฟิกเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์

ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนอย่างรวดเร็วเป็นข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลความ
ปลอดภัยที่มาจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลส่วนประกอบท่ีมีฤทธิ์ยาเฉพาะทางท่ีความปลอดภัย 
ประสิทธิภาพของยาสมุนไพร เป็นต้น

 2. การน�าสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษามาทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory  
development of potential therapeutic candidates)
 มาเลเซยีได้คดัเลอืกสารสกดัส�าคญัจากจากพชืสมนุไพรทีม่ศีกัยภาพในการต้านเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 
มาศึกษาวิจัยในระดับพรีคลินิก (preclinical studies) โดยมีกระบวนการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเอกสาร 
เชิงประจักษ์ก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สารพฤกษเคมี (phytochemical analysis) และการจัดการ
คณุภาพและมาตรฐาน จากนัน้น�าผลลพัธ์ทีไ่ด้ไปประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยั ก่อนจะน�าไปสูก่าร
ศึกษาในระดับคลินิก (clinical studies) 
 กลยุทธ์การคัดเลือกพืชสมุนไพร แบ่งได้ 2 วิธี คือ ศึกษาจากยาสมุนไพรหรือสารสกัดที่มีมาตรฐาน
เดิมอยู่แล้ว และศึกษาจากสารสกัดหรือสารส�าคัญชนิดใหม่จากพืชสมุนไพร ซ่ึงท้ัง 2 วิธี ต่างมีข้อจ�ากัด 
ทีแ่ต่งต่างกนั ทัง้นี ้การตรวจสอบฤทธิก์ารต้านเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ในเบือ้งต้น ในขัน้ปฐมภมิูมกีารก�าหนด
วตัถปุระสงค์ของยาสมนุไพร ชนิดของสมนุไพร และส่วนผสมใหม่อกีครัง้ ก่อนท่ีจะน�าไปตรวจสอบ Cytopathic 
Effect-based (CPE) และเข้าสู่ขั้นตอน Effect on virus yield and infectivity ในขั้นทุติยภูมิ
 มาเลเซียค้นพบสารสกัดจากพืชสมุนไพร 60 ชนิดและสารส�าคัญ 13 ชนิดซึ่งอาจสามารถใช้ยับยั้งการ
ติดเชื้อโควิด-19 เช่น สาร Capaine จากมะละกอและสารสกัดจากใบมะละกอซ่ึงอุดมไปด้วยอัลคาลอยด์, 
E. Tirucalli 70% acetone จากต้นพญาไร้ใบ, E. Pulcherima 70% acetone จากต้นครสิต์มาส, E. Geroldii 
70% ethanol และ E. Geroldii 100% methanol จากต้นโป๊ยเซียนไร้หนาม และสารแอนโดรกราโฟไลด์
จากฟ้าทะลายโจร แต่กระนัน้มาเลเซียพบปัญหาส�าคญัทีต้่องแก้ไขอกีมาก เช่น ปัญหาการแปลผลลพัธ์จากการ
ทดสอบในมนุษย์ การศึกษาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพไม่ควรจ�ากัดอยู่เพียงคุณสมบัติต้านไวรัส SARS-CoV-2 
เท่านั้น แต่ควรศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunomodulatory) เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน ์
ในการลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากภาวะอักเสบมากเกินไป (hyperinflammatory) อีกท้ัง ยังไม่มี
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มาตรฐานในการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านไวรัส SARS-CoV-2  เนื่องจากประเภทและวิธีการท่ี
ใช้ทดสอบต่างกัน ห้องปฏิบัติการหลายแห่งจึงแสดงระดับความมีประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรที่แตกต่างกัน
 กล่าวโดยสรปุ การทบทวนอย่างรวดเรว็ (Rapid Review) ท�าให้ทราบค�าตอบของปัญหาโดยอาศยัหลกั
ฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ในขณะที่ การทดลองในห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ทราบคุณสมบัติต้านไวรัสของพืช
สมุนไพร แต่อย่างไรก็ดี การศึกษาคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

Dr. Rodrigo Angelo C. Ong
Chief of Research and Development Division, 
Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care, Department of Health, Philippines
ยาสมุนไพรช่วยเสริมการรักษาโควิด-19
(Herbal Medicines as Adjunct Therapy in COVID-19)
Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care (PITAHC)
 PITAHC เป็นหน่วยงานของรัฐและสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) 
ของฟิลิปปินส์ ถูกจัดตั้งตามพรบ.การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก (Traditional and Alternative 
Medicine Act: TAMA) ค.ศ.1997 โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพและส่งต่อบริการด้านสุขภาพ 
ให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ผ่านการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และบูรณาการเข้าสู่ระบบสุขภาพ
แห่งชาติ และ PITAHC ได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันวิจัยในสาขาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก

งานวิจัยด้าน COVID-19 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก PITAHC 
 มีการวิจัยหลายเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก PITAHC เช่น การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 
ต่อการด�าเนินการวิจัย (ก�าลังด�าเนินการ) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตวิทยาของโควิด-19 ต่อผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก (ก�าลังด�าเนินการ) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางคลินิกใน 
ผูต้ดิเชือ้ยนืยนัทีอ่าการไม่รนุแรงและกกัตัวในสถานกกักนัของชมุชนและการกกัตวัทีบ้่านในเมอืงคาวติ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการรักษาแบบมาตรฐาน โดยเพิ่มยาแคปซูลน�้านมราชสีห์ (Tawa-tawa capsules) หรือ 
ยาหลอก (การวิจัยอยู่ในระยะที่ 2/3) และการศึกษาพืชสมุนไพรของฟิลิปปินส์ที่มีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิ
คุ้มกันและต้านไวรัส SARS-CoV-2 (ตีพิมพ์แล้วใน Philippine Journal of Science ในเดือนตุลาคม 2021)

ยาสมุนไพรกับโควิด-19
 พืชสมนุไพรประกอบด้วยสาระส�าคัญทีห่ลากหลาย สามารถปรับระบบภมูคิุม้กนัท่ีซบัซ้อนให้ป้องกนัตัว
เองจากการติดเชื้อไวรัสมากกว่าที่จะไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสโดยตรง 
 มค้ีนพบสารประกอบทางพฤกษเคมจี�านวนมากในพชืสมนุไพรท่ีมคีณุสมบตัใินการกระตุน้สร้างภมูคิุม้กนั 
เช่น แอนทราควิโนน (Anthraquinone), ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid), ทอร์พีนอยด์ (Terpenoids), แอลคา
ลอยด์ (alkaloid), โพลีฟีนอล (Polyphenols), พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide), โปรตีน, กรดไขมัน และ
สารที่มีก�ามะถันเป็นส่วนประกอบ
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 ตัวอย่างพืชสมุนไพรและสารส�าคัญ เช่น
 ■ Piper nigrum (BLACK PEPPER/ พริกไทยด�า)

 จากการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสพบว่า สาร Piperine ในพริกไทยด�ามีฤทธิ์เป็นตัวยับยั้งโปรตีนตรงส่วน
หนามของไวรัส SARS-CoV-2 

 ■  Euphorbia hirta (Tawa-tawa/ น�้านมราชสีห์)
Tawa-tawa หรือ น�้านมราชสีห์เป็นพืชพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ มีเคอร์ซีทิน (Quercetin) เป็น

สารส�าคัญที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยจากการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันในโรงพยาบาล 
จ�านวน 22 คน ที่ได้รับ Quercetin (800 มก.) Bromelain (165 มก.) Zinc Acetate (50 มก.) และยา
วิตามินซี (1 กรมั) ต่อวนัเป็นยาเสรมิ ต่อเนือ่งนาน 3-5 วนั พบว่าสามารถลดการอกัเสบจากไวรสั SARS-CoV-2 
ได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลที่ได้รับ Quercetin ร่วมกับวิตามินซีและ Bromelain  
มีระดับ CRP, procalcitonin, and ferritin ที่ลดลงและจ�านวนเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวชนิดลิมไฟไซท์  
(Lymphocyte) ที่สูงขึ้น
 สารสกดัเมทานอลจากรากน�า้นมราชสห์ีออกฤทธ์ิปานกลางต่อแบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบ อีกทัง้
มีการศึกษาด้วยวิธีการสร้างต้นแบบการทดลองใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (in silico modeling) อาจมี
ผลเกี่ยวพันกับโปรตีนที่ส�าคัญของ SARS-CoV-2 โดยสารส�าคัญที่ออกฤทธิ์คือ Quercetin และ Epigallo-
catechin gallate (EGCG)
 Quercetin มีปฏิกิริยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การยับยั้ง NF-kB, STAT-1, การอักเสบจากการแพ้ที่
เกิดจาก IgE, การผลิต NO และการแสดงออกของยีน INOS, ยีน COX-2, IL-6 และการแสดงออกของ IL-1b 
mRNA, อีกทั้ง ปรับลด iNOS, COX-2, CRP และการท�างาน NF-kB
 Epigallocatechin gallate (EGCG) มีความสามารถในการป้องกันการท�างานของ NF-kB ที่เป็นสาร
ส�าคญัซ่ึงมีหน้าทีค่วบคุมการแสดงออกของ pro-inflammatory cytokine จ�านวนมากรวมถึง IL-1β, TNF-α, 
IL-8, IL-6 ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในกลุ่มอาการไซโตไคน์สตอร์มและในโควิด-19

 ■Cocos nucifera (Coconut/ มะพร้าว)
น�า้มนัมะพร้าวบรสิทุธิม์ปีระสิทธิภาพในการลดระดบัโปรตนี C-reactive ในกลุม่ผูท่ี้มแีนวโน้มว่าอาจ

ตดิเชือ้โควิด-19 โดยรวมแล้วน�า้มนัมะพร้าวบรสิทุธิช่์วยบรรเทาอาการของโควดิ-19 ได้อย่างรวดเรว็และระดบั
ของโปรตีน C-reactive เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เช่น 
Tocopherols, Sterols และ Polyphenols อีกทั้งพบว่ามี Lauric acid และ Monolaurin ที่ออกฤทธิ์ใน
การต้านไวรัสโดยท�าให้ไวรัสเกิดการแตกตัวและป้องกันการจับตัวของไวรัสกับเยื่อหุ้มโฮสต์เซลล์

 ■ Vitex negundo (Lagundi/ คนทีเขมา)
คนทีเขมาเป็นพืชพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ มีสรรพคุณในการรักษาโรคหอบหืดและถูกใช้อย่างแพร่

หลายในฟิลิปปินส์ ถูกน�ามาใช้ในการรักษาอาการบางประเภทจากการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COV-
ID-19) โดยคนทีเขมามีปริมาณของสารที่ช่วยขยายหลอดลมและต้านการอักเสบจ�านวนมาก โดยเฉพาะสาร 
Flavonoids (ฟราโวนอยด์)
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 สารประกอบและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของคนทีเขมา เช่น Chrysoplenol D มีฤทธิ์ในการต้านฮีสตามีน 
(Antihistamine) และขยายหลอดลม, Luteolin และ Isoorientin มีฤทธิ์ในการต้านฮีสตามีน (Antihista-
mine), Casticin มฤีทธิใ์นการต้านการอกัเสบ และ Flavonoids และ Phenols มฤีทธิใ์นการต้านลวิโคไตรอนี 
(antileukotrienes) และต้านการอักเสบ

บทสรุป
 ประเทศฟิลปิปินส์มคีวามหลากหลายทางชวีภาพทีย่งัไม่ได้ใช้อยูม่าก และควรศกึษาการใช้ตามภูมปัิญญา
ดั้งเดิมเพ่ิมเติม ซึ่งฟิลิปปินส์มีต�ารับยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมท่ีถูกน�ามาใช้มาหลายช่ัวอายุคนและถือว่ามีความ
ปลอดภยั ทัง้นีพ้ชืสมนุไพรทัว่ไปมสีารออกฤทธิท์างชวีภาพซึง่สามารถสกดัออกมาและน�าไปพฒันาต่อยอดให้
อยู่ในรูปแบบยาได้ ฟิลิปปินส์จึงควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเก่ียวกับศักยภาพของพืชสมุนไพรในการต้านไวรัส
และการะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

Dr.Kulthanit Wanratna
Director of Bureau of Thai Traditional Medicine Research
Department of Thai Traditional and alternative medicine, Thailand

บทบาทของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสานในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
(Role of Traditional Medicine and Integrative Medicine for COVID-19 Patients)
 สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และได้มีการกล่าวถึงในต�าราเรียน
เกี่ยวกับยาแผนโบราณ ได้รับการรับรองให้อยู่ในรายชื่อพืชสมุนไพรทางการแพทย์ และมีหลักฐานรองรับใน
ฐานะพืชสมุนไพร 
 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย เมื่อเดือน
มกราคม 2563 กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว และได้ริเริ่ม
แนวคดิการน�าพชืสมนุไพรทีม่ปีระสทิธภิาพมาใช้ในการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดยท�าการ
ศึกษาวิจัยการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยน�าสารในฟ้าทะลายโจรมาเพื่อทดสอบการลด
จ�านวนเชื้อ 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นการการศึกษา Preliminary เพื่อน�าร่องในการใช้ยาปริมาณมาก                    
โดยน�าเอาสารในฟ้าทะลายโจรใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะกลาง ข้อค้นพบทาง
สถิติที่มีนัยยะส�าคัญ ในขั้น Preliminary พบว่า ควรรับประทานฟ้าทะลายโจร ในปริมาณ 180 มิลลิกรัม เพื่อ
ลดอาการที่มาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอาการจะหายไปหลังจากรับประทานฟ้าทะลาย
โจรเป็นระยะเวลา 5 วัน
 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563  เป็นการศึกษา RCT เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้
ยาในปริมาณมาก และน�าสารในฟ้าทะลายโจรใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ระยะฟื้นฟูหลังการติดเชื้อ 
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 ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2563 เป็นการศกึษาแบบ Real world data เพือ่ศกึษาฟ้าทะลายโจร พชืสมนุไพรไทย 
อืน่ ๆ   และยาไทยแผนโบราณ อาท ิยาห้าราก ยาจนัทลลีา ยาประสะจนัทร์แดง ยาเขียวหอม ยาปราบชมพทูวปี 
ยาประสะมะแว้ง เพื่อใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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