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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. เหตุผลความจาเป็นในการเสนอกฎหมาย
โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติ
บางประการที่ไ ม่ทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ในปัจจุบัน ในส่วนของกัญชานั้นปรากฏ
ผลวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการผ่อนปรน
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชนใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือ
เพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่สาหรับประเทศไทย ปัจจุบันพืชกระท่อมและกัญชา
ยังคงเป็น สิ่งเสพติดให้โ ทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีการ
กาหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้
กัญชาเพื่อรักษาโรคมานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและผลิต ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้มีราคาแพง
และอาจไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการแพทย์ แ ละต ารั บ ยา สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชาและพืชกระท่อมไปทาการศึกษา
วิจัยเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์แ ละสามารถนาไปใช้ ในการรักษาภายใต้การดู แ ลและควบคุ ม
ของแพทย์ได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2. ความเร่งด่วนของเรื่อง
เพื่ อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. 2522 ที่ บั ง คั บ ใช้ ม านาน
และมี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการไม่ ทั น ต่อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น แม้ ว่ า ขณะนี้ ร่ า งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ด้วยเนื้อหา
ที่ มี จ านวนมากและต้อ งพิ จารณาอย่ างรอบคอบซึ่ง ต้อ งใช้เวลาพอสมควร และอาจจะพิจารณา
ไม่ทันในวาระของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมให้กัญชาและพืชกระท่อม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า มีประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมยา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
3. สาระสาคัญของร่างกฎหมาย
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้
(1) เพิ่ ม เติ ม บทบัญญัติ ห้ า มมิ ใ ห้ผ ลิต น าเข้ า หรื อ ส่ ง ออกยาเสพติด ประเภท 5
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16)
(2) เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้ โ ทษประเภท ๕ เว้น แต่ไ ด้รับใบอนุญาต และกาหนดให้การมียาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕

๒

ไว้ในครอบครองคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตามจานวนที่กาหนด ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่าย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17)
(3) เพิ่มเติมบทบัญญัติ ในกรณีที่ยกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ใน
ครอบครองไม่ เ กิ น จ านวนที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ใช้ รั ก ษาโรคเฉพาะตั ว หรื อ ส าหรั บ ใช้ ป ระจ าในการ
ปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช้ในการขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18)
(4) เพิ่มเติมอานาจของผู้อนุญาตที่จะอนุญาตให้จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือประเภท ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19)
(5) เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอานาจกาหนด
เขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบ
ยาเสพติดประเภท 5 หรือกาหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณ
ที่กาหนดได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย (เพิ่มมาตรา
19/1)
(6) ตัดยาเสพติดประเภท 5 ออกจากบทบัญญัติห้ามผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก
และการมีไว้ในครอบครอง รวมถึงการกาหนดปริมาณยาเสพติดประเภท 5 ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อ
ครอบครองจาหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปกาหนดเพิ่มเติมในมาตราอื่น (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 26 )
(7) กาหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 จาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27)
(8) เพิ่มเติมหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ในการจัดเก็บรักษายาเสพติด และหน้าที่ที่ต้อง
กระทาเมื่อยาเสพติดถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกทาลาย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)
(9) กาหนดเพิ่มเติมมิให้โฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้น แต่เป็นการโฆษณา
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต และหลักเกณฑ์ในการโฆษณาฉลากหรือเอกสารกากับยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48)
(10) กาหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ประเภท 5 เกินปริมาณที่กาหนด ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 60)
(11) กาหนดหน้าที่ของทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดก และอานาจหน้าที่
ของเจ้าหน้ าที่ ในกรณีที่ผู้ไ ด้รับใบอนุญาตจาหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติด ประเภท 5
ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 61)
(12) กาหนดโทษกรณีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อันฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ี้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76 และมาตรา 7๖/1)
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bVl~1~~.:J~eJ.:j1"lf1~'U'U~.:jnfil1 b~m'll'Uf'1dJ n1n'U/&l~(911dJ bb1;1~?i~b?l~dJ mJE)'Wru1(911V!'thnru'111
bb~~~'11m~viBdJ 1LJAn~11~CJ b~m.h~1CJ'11tJVll~f11Jbb 'V'JVl ~ ~\I"il~nE)1VibnVlLJJ~1CJ'11tJ?I~?I~ bbnLJJ~ bVl 1"1'111 &1
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QJ

IV

,

bb1;1~LJJ~'111'11IJ1~CJJldJ
m.G'li n111i1~'U'UeJ~qJl~1'Wn!lVl~1t1

m

b'W,)l~bVl~1~~.:j nlVl'WVll iJ~'U'UeJ'Wrul~ Vl~eJli1~'U'U~'W~iie.J~ btJ'Wn11f'11'Uf'1~
b~B~"il1nnqJ'111 bb~~~'11m~vieJdJb.u'WCJ1b?l'V'J&lVl1 m Vl~1IJLJJ~ b.flVl <f (911dJ'V'JJ~J1'11UqJrQ'~
CJ1b6'l'V'J&l~1Vl1 Vl~ 'V'J.I"1. ~cr~~ ~~Al'UAdJ
, n1n'U/&l~(911dJ 1dJ1Vi111 hJH1 IJVl1~~~~
m.G'li.@

'i

q

~

QI

iin11nlVl'W~fi1511~bijtl~n11eJ'Wrul~Vl~eJhj
lhii iif'111~\llbtJ'Wmh.:Jh ~~fil~eJ
, ...
,

m.G'li.i€I

.fll1~~ bn~bbtitJ1::"lJl"IJ'WeJ~1.:j11
eJ(91J1ri1DJJdJb~CJdJ1'U'e)IJru1~1Vi~~(91
, v

lh·ih ?i~eJE)n ~lVl1.l1CJ Vl~e:Jmi1IJAJB'UAJeJ~

~ldJ~n1VlIJVlHBcJ bb~lbb\Yi b~dJ(911dJUru~eJ(91J1rilDJJdJb~CJml1CJ'V'JJ~J1'11Uf1lru'1iCJ1b?l'V'J~~
1Vl'1 Vl~
v
'U

o~

QJ

'V'J.1"1.

b.uIJ1LJ

~~~

m.G'li.m iiVl~mnru,]n1JliVl~.w'W~1'Wn11eJ'Wrul~Vl~eJhi
,
, ...

l~iJ b~B~"il1niJfI1J n1VlIJ~Vli!\'n bnruSVl1IJf11':iB'Wru1(9111'B
cJ1~o/J~ b"il'W bb~l
, v
"

,

m.G'li.a:' iii'W~eJ'Wbb~::1~tI~ b1mVl bb1.l'WeJ'Wl'Wn11eJ'Wrul~Vl~e:J1~
, ...
b.uIJ1LJ (911dJ~nl'VllJ~ 11'E) cJ'U bb~1(911dJ'V'JJ~Jl'11Ururu&l
b~dJ
v v

m.G'li.~ iin11btJ~leJn16l1Vi~Vli51run11tJllb6l5f>ll"1.1eJ
l~iJ

n111 Vi~'Wf>ll"1.1e:J1 Vl~

Vl~eJ1~ eJ~l.:jh

.

m.m!. b iin11~eJeJl~n1':ieJ'Wrul~Vl~eJ1~
, ...

b.uIJ1tJ(>11dJ~nlVlIJ~11'E) cJ'U bb?11 mdJ'V'JJ~Jl'11ururu~ib~dJ
v v

.

iin11~11~6leJ'UtieJ'Wn11~eJ1 'UeJ'Wrul~Vl~eJ
hi
...
b.uIJ1LJ (>11dJ~ n1Vl'W~l1'Bc.J'IJ bb~1(>11dJ'V'JJ~J1'11Ururu&l
b~dJ
v v

m.e:.: n111i1~'U'Uf'1ru~m1~n111'Wn£lVl~1~
m.e:.:.@

n£lVl~1t1~~~~11;1'Wiin111"lf1~'U'Uf'1ru~m1~n11 Vl~eJ1~ iif'111~\l1 bU'WeJ~l.:j h

- cf

'V/1niJfl 'J11Ji1~eJ'U

~~~1 bij'Un1';jeJ~1 \lb ';jn'tJ fl ru~n';j';j1Jn1~~'U~'U

hJ~

bfl.~. kl flru~m~1Jfi1 ~~ n1'V/'U~~'UiJeJ 1'U 1~i1~eJ'U n'Ufl ru~m~1Jn1';j~'U'V/~eJhi
hJ~
eJ \l r1'lh~n eJ'U"lJeJ \l fl ru ~m';j1Jn1';jiJ~~ 1 ~ \l ~ 1 bb 'V/ti\l 'VI1\l n1 ~ biJ eJ \l 'V/~eJ'U 1 EJ n ~fj1J'U \9l ~
~

~

'V/~eJ~'J'V/cW1 ~'J'U~1'lJn1';j'V/~eJhI

hJ~

bfl.~ iJmeJ'U'V/~eJ bb'U'J'VI1\ln1~1-H~a<wij~"lJeJ\l
b~1'V/cW1~'V/~eJhi eJ~1\l1 ';j
,
hj~

1J';j~b[l'VI"lJeJ\ll'VI't!I~n1'V/'U~
It] 1'VI'l!!t'VI1\leJ1ru1
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D 1'VI'l!!t'VI1\l1Jnfl~eJ\l
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~~'U'U~611J

n1~n1'V/'U~1'VI't!I'VI1\leJ1qj1~~~11~n1';jU\l~'U1.un~'V/1J1EJ~1Jq'VI~~a b'W';j1~b'V/~1~

bfl.@@

btJ'Wf11~Ue:l'ltJ~11JmVf~f11~m~'vh~\9I 'V/~e:l1Vi~m~vl1f1'd11J~\9I'V/mu'<il1

"

bfl.@~ fl'J11J~~~n1'V/'U~1~bU'U1'VI't!I'VI1\leJ1qj1 bU'Ufl'J11J~~~ijfl'J11J¥1EJ bb ';j\leJ~1\lb ';j
1 'Vl'tfmrul611'V/~U ~~1:J1~~ue:l'Wru1\9l1Vf'<ill'\lnl1tJVl~e:lm 11 'WA1e:lUA1e:l'l~'l en b61'W~\9I1 m
1 'WtJ~~bi1'Vl cf ~~~ltJ'W~e:l'l1~'d1'l1'Vl't!fvl'ld
'U

v

'l

QJ

'Vl'tf

"

- '<il1'V/'llltJVl1e:l~1il'UfI1eJuA1e:l'll\91tJhn~~um.!ru1\9l
1~'d1'l1'Vl'tf'<il1Afl
1JJbn'Wvhu 'V/1eJtJ~Ub:J bn'W
, v
,

Vl~'l bb61'WUl'Vl Vl~e:l.vr'l'<il1.vr'ltJ~U 6'1'd'WYl'ljm~vle:J:!J1~'d1'l1'Vl'tf'<il1Afl1:J
, bn'WVl~'lU Vl~e:ltJ~UhJbn'W61e:l'l'V/~'WUl'Vl
Vl~e:l.vr'l'<il1.vr'ltJ ~U
- iJ'<il1'W'd'Wmb6'l'W~\9I1m'Vl'tfhH1'l~Un1(;'1fl~:lJ 1~11'l1'Vl'tf'<il1Afl~\lbb~6'Ie:l\lU~\I~UU
Vl~eJtJ~U~\lbbl1i
,
~Vl~'WU1'Vl~'l6'leJ\I bb6'l'WU1'Vl 'V/~e:l.vr'l'<il1.vr\ltJ ~U mruYl'ljm~vie:l:lJ1n1\11 'Vl'tf'<il1A,fl hJ bn'W6'leJ\lU Vl~e:ltJ ~U
1JJ bn'W~Vl~'Wu1'Vl Vl~e:l.vr\l'<il1.vr'ltJ~U
- iJ '<il1'W'd'WtJ1 b6'l'W(;1 \911 m 'Vl'tf~\I bb~~U n1(;'1 fl~:lJ~'W1tJ 1~'d 1\11'Vl'tf'<il1A, fl ~'l bbl1i6'leJ'lU ~\I~UVf1U
bb(;'1~tJ~U ~,ml1i61e:l'lbb?l'WU1'Vl~'l'V/~'l~ 1'WVl1 bb6'l'WU1'Vl mruYl'ljm~viElm~'d1\11 'Vl'tf'<il1Afl1JJdl'W?leJ\IU
bb(;'1~
,
tJ~u1JJ bn'W6'leJ'lbb6'l'WUl'Vl
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,
cr.@ ~~\l1~~'U~am~'Vl'U~lnfi1~U\l~'U1iin~'V/1Jlf.J

It] ~ij'V/cWl~\9l11J~1\ln~'V/1J1EJ'V/~eJ~~~b~~'U~am~'VI'U~1n~1\ln~'V/:U1EJ~'U1~EJ\9l';j\l
~~\l1~~mJ~m~'VlU~1 fl fl11LJ\lAU1-rrflflVl:lJ1tJ 1~bbn 6'1'd'W11'llfl11 ~tJ1~fleJU1'll1~'W
"
~
"

'Vl1\1f111bb'W'Vl~ bbl:1~bi1i1'llm1:lJ 'WLYfl'll'W~ltJtJflA'HJ'l Vl~eWh1'd~ b~l'WLYfl\ll'W tJ.tJ.6'I. 'WLYfl\ll'We)tJfl11
'Vl'WltJfldl:lJ 1'111:1 bb61~tJ1~'ll1'd'W
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il6'1'j'j'l"l A,ru1'Wfl11-Sfl'l~nbAlv)'mJl,;Jfll1,;J'1Jll,;J
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(9)) 6l Vl.fl1'j~ f111-rr~1 CJ'VI1,;Jv11'W6'1'1J.fl1'1"1'1J
tl,;Jlb~'1Jl'1J'U b~B,;J"iJ 1 flnru'1Jl
bb6l ~yj'1Jm~vi tllJ
,
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1 'Ulb~b'VII'l1~,;Jilfh1-rr~lCJtlmJfl11
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6'll:lJ1ltlt.ll n f~'1Jl bb6l~~'1Jm~vitllJlJl1-rrVlI'I bbVl'W1v)'
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fl1'j~,;J tltl fl e-J ~ Iil fI ru 'Vl n qJ'1Jl bb6l ~yj'1Jm~vi tllJ b~tl1-rr btJ 'UCnrfl'I~nb

Abb6l ~'Ull bVll
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-

o

b"i1.:J6'l'U l~ile-J6lfli~'VI'U
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'U

~1'W~.:Jf1~bb6'l~fl11fl1511rufl"l.l
•
- b"i1.:J'U1n fl1'J~6'1l:lJ1'jtlt.llnqJ'1Jl bb6l ~~'1Jm~vitllJ:lJ11 ob1'fl'tfl bb6l ~'U 'j'j b'VIl'El1fl1i'1Jtl'Jl ifl

1v)' "iJ ~'J ~ m,nJh1 ~mvl-s'U
fl1'J1' fl'l~nm CJ 1~ fl1lVl'bb6l
bb6l ~fll'UAlJ'1J tl'J bb 'I"IVl ~ 6'1l:lJ1 'Jtl1-rr~1 1il1'W ~'1 A~ lvl' tl ~ 1'1
'\J
U ,
Ufl ii16'1'1J bb6l ~iJ AruJll'1"1~llil~~~'W eJ'W btJ'W flll'lid CJ6l ~ Al llJVl fl'11VlilJ1'U "iJ 1 fl Al llJ b~ 'U th CJ'1Jtl'JU i~'1J1'1J'W
9

,

,

b~tl'J~l fle-J6l fl1l1~CJ'I"I'U11 nqJ'1J1

il~Vl~ b6'1'l"l ii1 Vltltl CJ fll1fl1 bb vJ b6'1'l"l bb~I b~ fl1v1~l tJ 6'1llJ1 'Jtl1-rr1'fl'ljl'El1fl1i
'WB'Ul~vlil'U m~~'Um~~lCJ .fl11~6iJlJbl'l1~l lVlmu'l"ll~1 'U~6'1'J'El1CJ 'U'J'Jb 'Vl1'El1fl1'jA~'Ul~bb6l~'El1 b~CJ'U"iJl fl
'\J'\J

,

flli-rfl'lj1vl'ICJbAiJtJ1iJ~ (nausea and vomitins associated with chemotherapy) -rfl'lj1tl1fl1'J

b~'UUI~bb6l~'1Jl1Vl mu'l"l1~fll'Jul~~lm~'U'Uu1~6'1l'Vl fl~l~ b.Qtl'1Jl btJ'W\il~A~1
'El1fl1'JUIVlIil1lJtllm

~ (911'1

'Wtlfl"iJlfl.Q nqJ'1J1 'lh CJ-sm~n

11v)'e-J 6l~:lJ1fl bbm 'WA'WloVmobCJ1 bbnUI Vl~l'J 1 Vl6l1 CJ'1J'UVl bb~l ntJ'J1~vn tJUI Vl

bb6l~ij6'111'1"1fJru1'W fl1i-Sfll'n bA~'W 1 BflVl6llCJbfl b'1l'W bA ~IVl'l!'JeJflb6'1'U bfl~11?i'eJflb6'1'U bAoVtleJm6'1'U
1'j Ab'U 1 Vl I 1'W bb 6l ~ 1 'J fl fl I 1 ~ vl'W 1 6l VI Iil 6'1,;J bb 6l ~ n ruv '1J 1 tJ'J ij 6'11 i 6'11 Aruv ~ 6'l1 lJ II tl t.ll ~ 11-rrU l ~ 1 CJ '1J oW
'\J

Vll,;Jfll'Jbb'l"lVl~lvlB~1'JijU'J~~'Vl5Jll'1"1 b'1l'W THC (tetrahydrocannabinol) bbi;l~ CBO (cannabidiol)

btJ'W~'W
'WBfl"iJlfl.Q tJ'Jilfl1'jl;[lm ~tlt.l1nqJ'1Jl:lJ11-rr-smnbAlJ~ b~,;J lVlCJ10iJbb'U'U b~m

Vl~tl~llJn'U
~'JU"iJ ~iJ'U1v)'il fll'j"iJ Vl~'Vl5iJlil'J b~tl1obe-J~lilnru'Vl"iJ1fl nqJ'1J11'fl'ljlbA~~ b~'J bb~l

Vl1tl6'1~'W1'I"I'JI'lI~'U 1
1'WVlmCJui~b'Vll'l1 b'1l'W 6'1Vl1'~BblJ~fl1 6'1Vlil'1J'El1rul~m
CJ1 bfliJ
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bbfl'W1Vll
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ill-u'W
v •

bb6l~B6'1ilbB6l

6'11Vl1''Uyj'1Jm~vi tld-J 6'1l:lJ1'jb11.rrvhtJ16'1~'W1'1"1 l-rfl 'lj11 'jA Iill~(9\'ll1 bb 'I"Imlbbe-J'W1'U 'jl ru

•

((9\' III CJ 1 VIm ,;J) b'1l 'U '1l I CJ l

~ ~ 'U m flll1 tl 'j ~ ~ 'U tll flll U I Vl Vl 'W l ~ ~'U m fll 'j U 1 Vl fl ~ 1 lJ b.Qtl

-Sfl 'ljl

bflb'U1Vlll'W 'iJ~ Vi'tl'J~I'J fl~tllJlh~6'1lVl 6'1lJl'Wbbe-J6l1'WUlfl ~llJb~tl~ 6lVlAl1lJvl'W bbn'W'Ij~lflyj'1Jbb6l~i1\ill

bb6l~yj'1Jm~vleJ~ij?l1'J6'11Aru~?lllJ lltlt.l1lJl1 obU'J~lCJ'1JoW'Vl1'Jfl1";ibb'I"I'Vl ~ bbe-J'WU~liliJ'U1v1eJ~1'JijUl~~'Vl5.fl1'1"1
b'1l'W mitrasynine bbi;l~ speciofoline btJ'W~'W ~'J?lllJ1'Jtl1ob'j~~'U'El1fl11UIVllvl'b'1l'Wb~mn'UlJtl{YJ'W '1JCJ1CJ
v
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b~.:J6'l 'U l~iJ e-J 6l m~'Vl'U 6'11Vl1''U fl1lt.ll n qJ'1Jl bb6l ~ yj'1Jm~vi tllJlJ11-rru 'J ~ lCJ'1JoW1 'W 'Vl1 '1

fl1'jbb'l"l'Vl~ "iJ~vh1Vf'th~b'Vl1'l11vlmeJfl16'11 ob'Vl1''I''I tJ1 mbb6l~JliJu ruru1'1JmUl~ bVlf11v1tl~1'Jilul~~'Vl5.fl1'1"1:lJ1fl~'U
'\J

v

v
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b~..:J'U1n f11'Hbm"1Jn4J'VImm ~m~B~B f11~'I11nqJ'1Jl bb~~Yl'1Jm~vie:nJmHfu~~1CJ'1JU
1 'W'Vll-:lf11~ bb'W'VI ~ 'il ~-d';lCJ1 iXu~~ b'VII"! nllVl'WIolll:IJnTd'Vl'Wl"1JB-:l b'VI fl1 'U1~ ~'VI1-:lfll'Hb 'W'Vl ~ b~ B-:l'ill fl1'U-dl-:l
~~CJ~ bl~l'V1mCJtJ~~l'U:IJ1iJ'VImCJu~~ b'Vl1"!vi1inqJ'1Jl b~Bu~dCJ'1JU'VI1-:lf11'Hb'W'Vl~ 'jl:IJ~-:li'U ~ b U~~ b'Vll"!
-

11'lbbri

?l'VI~~m:IJ~f11 bbfl'Ul~l b'Ublie:J1bb~'U~ btJ~b~CJ:IJ B~l~ 1mbm~CJ ~(,'\b6/lCJ bB?l1~b'iJCJ
~

mm'U
~

b~fl

1U~(YlbfH'l
(,'\1~b6ljB1bb~'U~ ?lbU'U BeJ6'1b(Yl~b~CJ 1fl~:lJbUCJ Bl1b'il'U~hh beJfnlf71eJ1 fleJ?l~l~fl1 B~frrCJ
,
,,
'ill1:IJf11 b~fl6b1fl bU~ Uln6'lm'U b'UU1G1 bf11'V1~b'VIUeJ bb~~n:IJ'W'1Jl
~

~

611'V1~UYl'1J m ~vi eJ:lJt1'U 'U eJ fl'ill flU ~~ b'Vl1"!1'Vl mb~1 hJiJu ~ ~ b'Vl1"!1~1'U 1~ fl~ fldU fl:IJ
,
V1'1Jfld~viB:IJ1iXb D'UCJ1b6'l'W~~ ~'ill~rul'~lflfl4J'VI:IJ1CJ CJ1b6'l'W~~~~'VI'h~u~~ b'Vl1"!~611AqJ AB B'4~qJqJlb~tn
11~lCJCJlb?l'W0l~ fl.l"!. (9)G\b(9) (Single Convention on Narcotic Drugs, (9)G\b(9)) m~nl'V1'U~1iX
Yl'1Jm~viB:IJ bD'U CJ1 b6'1'WOl ~ bb~ eJ ~1'11~
fll ~ bbm"1J fl4J'VI:lJl CJ b~B b~B~ eJ n 1 ~'I11 n qJ'1Jl bb~ ~ V1'1Jfl~~vieJ:IJ:lJl1 iu ~ ~ 1CJ"1Ju1 'U'VI1-:l

f11~bb'W'Vl~ ;;i'lbD'Wfn~u ~UU~'1fl
f1'V1:IJ1CJ1iXVI'U?lilCJ bb~~iJ'VI1'1 b~ eJfl1 'Uf11~~bb~?l"1J.fl1'W"1Je:J'IU~~'1Jl'1J'U ~1:IJ~'1
,
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\J
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iJ f11~ bbm"1Jfl4J'VI:IJ 1 CJ~m 'VI'l'f'VI1'1 eJ1qJln'U ~fl~eJ'U fl~'iJ'l1~ CJ eJ'4 qJl ~1 iXfl~eJ'Ufl~eJ-:l nqJ'1Jl bb~ ~ V1'1J fld ~vi B:IJ

b~eJf11~~fl'l'fl1~CJ1~
m91-r'U~6'lm~'Vl'Ub~..:J'U1n - U~~'1Jl'1J'W
-

"

b~..:J6'l'U 1~iJ~~fl~~'VlU

m91-r'U~6'lm~'Vl'Ub~..:J6'l'U- 1~iJ

"
cr.m ~'Vl5bb6'l~b61~fl1'Y-l"1Je:J..:J'U~~6'l1
'W b~B..:J1~Ul..:J~I?iB~~n~ln~
,
"
1~iJ

cr.cr

1"''''

'i
.. d. I
'"
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รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวม ๔๔ คน เป็นผู้เสนอ
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
๑.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th หัวข้อ การรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน โดยมีการเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นดังนี้
จานวนผู้แสดงความคิดเห็น ทั้งสิ้น ๑๖,๔๓๑
- เห็นด้วย
จานวน ๑๖,๒๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓
- ไม่เห็นด้วย
จานวน
๑๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔
- ไม่แสดงความคิดเห็น
จานวน
๕ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓
๑.๒ จั ดให้ มีการรั บ ฟังความคิดเห็ นผ่ านการสั มมนา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
ในวัน อังคารที่ ๓๐ ตุล าคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุมคณะกรรมาธิ การ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒ โดยได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และองค์กรเอกชน
- สื่อมวลชน
- บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประชาชนที่สนใจ
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟัง
ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน

๒
๒.๒ จั ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ นผ่ านการสั มมนา เรื่ อง “สนช. ปลดล็ อคกั ญชา เป็ นยา
รักษาโรค” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จานวน ๑๗๘ คน
๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสัมมนา รวมทั้งทุกพื้นที่โดยผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
๔.๑ การรั บ ฟังความคิดเห็ น โดยผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเลขาธิ ก าร
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th มีประเด็นดังนี้
- ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในทุกมาตรา รวมทั้งบันทึก
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
๔.๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านการสัมมนา มีประเด็นดังนี้
- งานวิ จั ย ภายในและต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน ากั ญ ชามาใช้ ป ระโยชน์
ทางการแพทย์
- การใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย และการกากับดูแล
- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. ความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายได้ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ปฏิบัติห น้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
www.senate.go.th ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และรับฟังความคิดเห็น
โดยผ่านการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิ ติบัญ ญัติ
แห่งชาติ เรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค” ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งส่วนใหญ่
เห็ นด้วยกับร่ างพระราชบั ญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
เพื่อพิจารณา โดยมีความเห็นและข้อสังเกตปรากฏตามเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และสรุปผล
การสัมมนาทีแ่ นบท้าย

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กับคณะ รวม ๔๔ คน เป็นผู้เสนอ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ผ่านทางเว็บไซต์ www.senate.go.th

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ กับคณะ รวม ๔๔ คน เป็นผู้เสนอ
ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ
ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนำยสมชำย แสวงกำร
กั บ คณะ รวม ๔๔ คน เป็ น ผู้ เ สนอ ผ่ ำ นทำงเว็บ ไซต์ www.senate.go.th หั ว ข้ อ กำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ดเห็ น
เพื่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๑๕ วัน โดยมีกำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นดังนี้
จำนวนผู้แสดงควำมคิดเห็น ทั้งสิ้น ๑๖,๔๓๑
- เห็นด้วย
จำนวน ๑๖,๒๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓
- ไม่เห็นด้วย
จำนวน ๑๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔
- ไม่แสดงควำมคิดเห็น จำนวน
๕ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓
ทั้งนี้ ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมีทั้งในส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในบำงประเด็น สรุปได้ดังนี้

 ความเห็นต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
กรณีเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
๑. เห็นด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกำส
ให้สำมำรถนำกัญชำและพืชกระท่อมไปทำกำรศึกษำวิจัย เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำมำรถนำไปใช้
ในกำรรักษำภำยใต้กำรดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ โดยมีควำมเห็นสรุปได้ดังนี้
- สนับสนุนให้ใช้กัญชำและพืชกระท่อมเพื่อเป็นยำรักษำโรค เนื่องจำกสำมำรถช่วยเหลือ
ประชำชนที่เจ็บป่วยได้ เช่น โรคมะเร็ง เบำหวำน อัลไซเมอร์ พำร์กินสัน ซึมเศร้ำ ไมเกรน กล้ำมเนื้ออ่อนแรง
ลมชัก จิ ตเวช เป็ น ต้น โดยจะต้องอยู่ ภ ำยใต้กำรดูแลและควบคุมโดยผู้ เชี่ยวชำญอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย
- เป็นทำงเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยในกำรรักษำ สำมำรถเข้ำถึง ยำรำคำถูกได้เพรำะไม่ต้อง
พึ่งพำกำรนำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ ประชำชนทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงยำและกำรรักษำได้อย่ำงทั่วถึง โดยควร
คำนึงถึงสิทธิในกำรเข้ำถึงยำเป็นสำคัญ
- เป็นประโยชน์ในกำรรักษำผู้ป่วยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นสำรสกัดจำกธรรมชำติ
ที่มีอันตรำยน้อยกว่ำกำรใช้เคมีบำบัด ซึ่งตำรำยำไทยจะใช้เมล็ดกินเป็นยำชูกำลัง ช่วยให้เจริญอำหำร และ
ในทำงกำรแพทย์ยังใช้ประโยชน์จำกกัญชำในกำรรักษำโรคและบรรเทำอำกำรอย่ำงหลำกหลำย เช่น ใช้แก้ปวดหัว
ไมเกรน แก้อำกำรสั่นเพ้อ แก้อำกำรไอ อ่อนล้ำ ปวดประจำเดือนของสตรี โรคข้อ หรือกระทั่งโรคมะเร็งบำงชนิด
- ช่วยบรรเทำอำกำรของโรคและผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ ทำให้ผู้ป่วยไม่ละทิ้งกำรรักษำ
- เป็นไปตำมหลักสำกล โดยมีผลกำรวิจัย จำกหลำยประเทศเกี่ยวกับกำรนำมำใช้ในทำง
กำรแพทย์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำกัญชำสำมำรถนำมำรักษำโรคได้ และส่งผลดีกับผู้ป่วย อีกทั้งยังมีควำมเสพติดน้อย
กว่ำเหล้ำและบุหรี่

- ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ ประหยัดงบประมำณในกำรนำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ และ
ยังสำมำรถส่งออกเพื่อนำรำยได้เข้ำประเทศได้
- เห็นด้วยกับกำรยกเลิกกัญชำออกจำกบัญชียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เนื่องจำกกัญชำ
มีประโยชน์และสรรพคุณทำงยำทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีกำรใช้ทำงกำรแพทย์
อยู่แล้วด้วยวิถีแบบชำวบ้ำน หำกมีกำรปรับเปลี่ยนให้ถูกกฎหมำยมำกขึ้นก็จะทำให้เกิดกำรศึกษำและพัฒนำ
อย่ำงจริงจังและถูกต้อง
- สนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น สิ่ ง เสพติ ด ประเภทควบคุ ม เพื่ อ สะดวกต่ อ กำรใช้ ใ นทำงกำรแพทย์
เพื่อรักษำผู้ป่วย เนื่องจำกกัญชำมีสำร THC ที่สำมำรถรักษำได้หลำยโรค และเป็นสมุนไพรพื้นบ้ำน
- พื ช ทั้ ง สองชนิ ด มี ส รรพคุ ณ เป็ น ยำสมุ น ไพร สำมำรถรั ก ษำโรคต่ ำ ง ๆ ได้ ม ำกมำย
กำรขึ้นบัญชีเป็นยำเสพติดให้โทษทำให้ประเทศเสียโอกำสในกำรค้นคว้ำวิจัยและนำมำใช้เพื่อบำบัดโรคภัย
ของผู้ป่วย อีกทั้งกำรนำพืชทั้งสองชนิดมำวิจัยเป็นยำรักษำโรคจะทำให้เกิดควำมมั่นคงทำงยำของประเทศด้วย
- เป็ น สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท ำงกำรแพทย์ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั บ มอร์ ฟี น และมี ป ระโยชน์
ทำงกำรแพทย์มำกกว่ำกำรระบุว่ำเป็นสิ่งให้โทษ
๒. เป็นร่ำงกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อบ้ำนเมือง ซึ่งตระหนักถึงปัญหำ ข้อเท็จจริง วิธีกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด และมุ่งเน้นให้ประชำชนมีโอกำสใช้ประโยชน์จำกบทบัญญัติหรือข้อยกเว้นของกฎหมำยนั้น
ถือเป็นประโยชน์ต่ อควำมมั่นคงและควำมสุขของประชำชน แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำทำงกำรแพทย์ และ
โอกำสในกำรรักษำของผู้ป่วย โดยในระยะแรกอำจต้องเร่งวิจัยด้ำนต่ำง ๆ โดยนักวิจัย หรือแพทย์ชำวไทย
เพื่อเพิ่มควำมรู้ องค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่ำง ๆ ซึ่งควรวิเครำะห์ ประโยชน์และโทษให้ ครบถ้ว น และวิจัย
หลั ก จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ethics ต่ ำ ง ๆ แล้ ว ค่ อ ยพิ จ ำรณำในด้ ำ นอื่ น ๆ นอกเหนื อ จำกกำรแพทย์ เช่ น
ด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ เหมือนที่เมืองใหญ่ ๆ เช่น Amsterdam ได้เคยดำเนินกำร
๓. สนับสนุนให้มียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชำ) ไว้ในครอบครองไม่เกินจำนวนที่จำกัด
ที่จำเป็นสำหรับใช้รักษำโรคเฉพำะตัว หรือสำหรับใช้ประจำในกำรปฐมพยำบำล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ
เครื่องบิน หรือยำนพำหนะอื่นใดที่ใช้ในกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงประเทศ
๔. ควรกำหนดให้ชัดเจนว่ำ หน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลใดบ้ำงที่สำมำรถขออนุญำตศึกษำวิจัย
เรื่องกัญชำเพื่อกำรแพทย์ และกำรรั กษำโรคได้บ้ำง และกำรขออนุ ญำตและกำรพิจำรณำอนุญำตต้องเป็นไป
ด้วยควำมรอบคอบ รวดเร็ว และไม่ควรมีขั้นตอนมำกจนเป็นอุปสรรคและเป็นช่องทำงที่เอื้อในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์
๕. ร่ ำงพระรำชบั ญญัตินี้ เป็ น คุ ณมำกกว่ำโทษและยังเป็น กำรขยำยขอบเขตกำรศึ กษำด้ ำ น
เภสัชกรรมในด้ำนคุณประโยชน์ของพืชทั้งสองชนิด
๖. เห็นสมควรว่ำประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้กัญชำและพืช
กระท่ อ มในกำรรั ก ษำโรคได้ อ ย่ ำ งถู ก กฎหมำย เนื่ อ งจำกในหลำยประเทศซึ่ ง มี วิ ท ยำกำรก้ ำ วหน้ ำ เช่ น
สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอิสรำเอล เป็นต้น ได้แสดงผลประจักษ์ว่ำกัญชำและ
กระท่อมเป็ น พืช สมุน ไพรที่ มีผ ลกำรศึ กษำและกำรพัฒ นำเพื่ อ ใช้เ ป็น ยำรั ก ษำโรคร้ ำยแรงหลำยโรค เช่น
โรคลมชัก พำร์กินสัน อัลไซเมอร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคมะเร็ง มีผลปรำกฏว่ำกัญชำสำมำรถเยียวยำรักษำ
โรคมะเร็งและบรรเทำผลข้ำงเคียงจำกกำรรัก ษำตำมแนวทำงแพทย์แผนปัจจุบัน ในกำรบรรเทำควำมเจ็บปวด
จำกอำกำรของโรค กำรแพ้เคมีบำบัด กัญชำและกระท่อมมีสภำพเป็นเพียงพืชสมุนไพร ซึ่งถูกใช้ในสูตรยำไทย
และเป็นเครื่องชูรสในอำหำรมำแต่โบรำณ มีผลกระทบต่อสุขภำพและกระทบต่อสังคมน้อยกว่ำเหล้ำและบุหรี่
ดังนั้น กัญชำและพืชกระท่อมซึ่งมีคุณมำกมหำศำลกว่ำโทษจึงไม่สมควรถูกจัดให้เป็นสำรเสพติดผิดกฎหมำย
๒

๗. กำรประกำศยกเลิ ก กั ญ ชำและพื ช กระท่ อ มออกจำกบั ญ ชี ย ำเสพติ ด และเปลี่ ย นไปเป็ น
ยำควบคุมพิเศษที่สั่งจ่ำยโดยแพทย์หรือเภสัชกรที่ได้รับอนุญำตจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลไม่หวังดีนำไปใช้
ในทำงที่ผิดได้ และควรเพิ่มให้ผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยมีสิทธิในกำรสั่งจ่ำยยำที่มีส่วนประกอบของ
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วย
๘. เห็นควรแก้ไขเพื่อให้ กัญชำและพืช กระท่อมสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ไ ด้
ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยยังคงไว้ซึ่งกำรเป็นยำเสพติด
ให้โทษ เพื่อป้องกันกำรนำมำใช้ประโยชน์ในทำงที่ผิด
๙. สมควรวิ จั ย สรรพคุ ณ ให้ ดี ยิ่ งขึ้ น และถู ก กฎหมำย เพื่ อ พั ฒ นำต่ อ ยอดน ำมำใช้ ป ระโยชน์
ในทำงกำรแพทย์และธุรกิจ โดยมีกฎหมำยควบคุมผู้ผลิต ผู้จำหน่ำย และผู้บริโภคอย่ำงชัดเจน หำกไม่ถูกวิจัย
เพรำะถูกกีดกั้น ทำงกฎหมำย ประเทศไทยอำจต้องเสี ยประโยชน์ อย่ำงมหันต์ และต่ำงชำติที่ไม่ถูกกีดกั้ น
ทำงกฎหมำยอำจได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มทีจ่ ำกกำรที่ได้ศึกษำถึงสรรพคุณสมุนไพรของไทย และทำกำรวิจัย
จนจดสิทธิบัตรได้ ซึ่งสมุนไพรไทยจำกโบรำณกำลที่มีคุณอนันต์เหล่ำนั้น เป็นพืชผิดกฎหมำยของประเทศไทย
ส่งผลให้หมดโอกำสในกำรค้นคว้ำด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับสู่สำกล
๑๐. กำรอนุญำตให้ใช้กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ต้องมีกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ หำกปรำศจำกกำรดูแลหรือควบคุมปริมำณกำรใช้กัญชำ อำจทำให้ผู้ที่ใช้รักษำหรือบำบัด เกิดกำร
เสพติดได้ ดังนั้น กำรออกบทบัญญัติเพื่ออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ ย่อมต้องกำหนดหลักเกณฑ์
และมำตรกำรควบคุมดูแลอย่ำงรอบคอบ เนื่องจำกหำกกำหนดมำตรกำรเข้มงวดจนเกินไป อำจจะทำให้ ใช้
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้ไม่เต็มที่ และหำกกำหนดผ่อ นจนเกินไปอำจเกิดกำรลักลอบใช้เป็นยำเสพติดได้
โดยจะต้องมีกำรกำหนดบทลงโทษกรณีใช้ผิดวัตถุประสงค์ชัดเจน
๑๑. เป็นกำรเปิดโอกำสให้นักวิจัยได้ทำกำรทดลองหำสำรสกัดที่จะนำมำช่วยรักษำผู้ป่วยได้
โดยผู้ที่จะปลูก ผลิต และจำหน่ำย ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
เพือ่ ป้องกันและควบคุมกำรใช้สำรเสพติด
๑๒. กำรใช้ ส ำรสกั ด จำกกั ญ ชำเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นทำงกำรแพทย์ สำมำรถพั ฒ นำและ
เปิดโอกำสในกำรสนับสนุน งำนวิจัยของวงกำรกำรแพทย์ของประเทศไทยให้ทันสมัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วในปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถนำมำใช้เพื่อประโยชน์ของประชำชนได้จริง

กรณีไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
- เป็นยำเสพติดให้โทษที่มีแต่จะทำร้ำยร่ำงกำยและสติสัมปชัญญะของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่สำมำรถ
ควบคุมปริมำณกำรเสพได้ โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน จะเป็นกำรเพิ่มปัญหำของสังคม
- เป็ น ยำเสพติ ด ให้ โ ทษที่ ไ ม่ มี ค วำมจ ำเป็ น ต่ อ กำรด ำรงชี พ มี ผ ลต่ อ จิ ต และระบบประสำท
มีผลเสียมำกกว่ำผลดี เพรำะจะเกิดกำรแพร่ระบำดของกัญชำไปใช้ในแง่ของสำรเสพติดทำให้ควบคุมได้ยำก
ซึ่งจำเป็นต้องทำกำรวิจัยให้เห็นถึงผลดีและผลเสียที่ชัดเจนมำกกว่ำนี้ จึงยังไม่ควรอนุญำตให้ใช้ได้อย่ำงเสรี
- ยำเสพติดจะทำลำยองค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทย และทำลำยยำตำมธำตุเจ้ำเรือนหลั ก
(DNA) และธำตุเจ้ำเรือนรอง
- ไม่เห็ น ด้ว ยกับ กำรยอมรั บ กัญชำมำรักษำโรค เนื่องจำกมีพืช มำกมำยที่ดีและมีประโยชน์
ในทำงกำรรักษำโรค เพียงแต่ทำงกำรแพทย์ของไทยยังไม่ยอมรับพืชสมุนไพรชนิดอื่น ๆ เพรำะควำมรู้ทำงเภสัชกรรม
ของไทยมั ก ใช้ แต่ ย ำเคมี จึ ง อำจทำให้ พ ลำดควำมรู้ เรื่ อ งพืช ดี ๆ ชนิดอื่น โดยกัญชำมีคุ ณสมบั ติเ ฉพำะตั ว
เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น แต่มีข้อเสียมำกกว่ำข้อดี หำกไม่พิจำรณำอย่ำงรอบคอบจะเป็นผลร้ำยต่อเยำวชนได้

๓

 ความเห็นต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติ
๑. หลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ
- ไม่ควรกำหนดหลักกำรข้อ (๑๑) ซึ่งกำหนดหน้ำที่ของทำยำท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดกำร
มรดก และอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตจำหน่ำยหรือมีไว้ ครอบครองซึ่งยำเสพติด ให้
โทษในประเภท ๕ ตำยก่อนใบอนุญำตสิ้น อำยุ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๑) เนื่องจำกผู้รับอนุญำตควรเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพ
๒. มำตรำ ๓ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๖
- ทำให้ผู้ที่ดำเนิน กำรผลิต นำเข้ำ ส่งออกกัญชำ พืชกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญำตตำม
มำตรำ ๑๖ ต้องรับโทษหนักขึ้นตำมมำตรำ ๖๘ เนื่องจำกกรณียำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ กำรดำเนินกำรผลิต
นำเข้ำ ส่งออกกัญชำ พืชกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญำตจะบัญญัติโทษในกรณีดังกล่ำวไว้ในมำตรำ ๗๕ แต่เมื่อ
มีกำรยกเลิกมำตรำ ๒๖ แล้ว ก็จะมีผลทำให้ต้องรับผิดตำมมำตรำ ๖๘ แทน ฉะนั้น จึงควรบัญญัติโทษในกรณี
กัญชำ พืชกระท่อมให้เหมือนกับกฎหมำยยำเสพติดปัจจุบัน
- เงื่อนไขในกำรขอใบอนุญำตจำกผู้อนุญำตเฉพำะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำร ตำมเงื่อนไขที่บั ญญัติในกฎกระทรวง ซึ่ งจะมีผ ลทำให้ กำรนำกัญชำ พืช กระท่อมมำใช้มีข้อจำกัด
ค่อนข้ำงมำก เช่น มหำวิทยำลั ย เอกชนจะไม่ส ำมำรถศึกษำวิจัยกัญชำ พืช กระท่อมได้ เนื่องจำกมิได้เป็น
ส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำนของรั ฐ เพรำะปั จ จุ บั น มหำวิ ท ยำลั ย เอกชนสำมำรถขออนุ ญ ำตวิ จั ย กั ญ ชำ
พืชกระท่อมได้ตำมมำตรำ ๒๖
- บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรขออนุญำตให้ศึกษำวิจัยที่มีกำรแก้ไขตำมมำตรำ ๒๖ จะมีผลทำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ไม่สำมำรถขออนุญำตศึกษำวิจัยได้อีกต่อไป เนื่องจำกไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๖
ที่บั ญญัติว่ำจะต้องเป็ น กรณีจ ำเป็ น เพื่ อประโยชน์ข องทำงรำชกำร ซึ่งอำจทำให้ เกิดปัญหำในกำรตี ค วำม
กฎหมำยได้ว่ำ หำกเป็นกำรผลิต ครอบครองเพื่อศึกษำวิจัยของมหำวิทยำลัยเอกชน จะไม่เข้ำเงื่อนไขที่จะได้รับ
อนุ ญ ำตได้ อี ก ทั้ ง กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๑๖ ก็ ไ ม่ ส ำมำรถก ำหนดเงื่ อ นไขที่ แ ตกต่ำ งจำกในบทบั ญญัติ
มำตรำ ๑๖ ได้
ทั้งนี้ ควำมในมำตรำ ๑๖ ดังกล่ำวยังเชื่อมโยงกับควำมในมำตรำ ๒๖ ของร่ำงมำตรำ ๘
ซึ่งต้องพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องกันด้วย
๓. มำตรำ ๔ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๗
- กำรบัญญัติให้กำรจำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ คือ
กัญชำ พืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญำต ต้องรับโทษตำมมำตรำ ๖๙ วรรคสอง คือ หำกเป็นกำรครอบครอง
เพื่อจำหน่ำย ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจำ
ทั้งปรั บ ผู้ จ ำหน่ ำยโดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญำต จึ งต้องรับโทษอำญำสู ง ขึ้น กว่ ำ พระรำชบั ญญั ติย ำเสพติ ดให้ โ ทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบั บ ปั จ จุ บั น แต่ห ำกเป็ น กำรครอบครองมอร์ ฟีน ที่ มีป ริ มำณคำนวณเป็นสำรบริสุ ทธิ์ ตั้ ง แต่
หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ผู้กระทำควำมผิดอำจต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
ห้ำแสนบำทถึงห้ำล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมำณคำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์ว่ำจะคิดจำกเกณฑ์
ใด โดยปกติจะปริมำณเป็น “กรัม” คือ ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม แต่ในมำตรำ ๕๙ วรรคสำม กลับบัญญัติสูงถึงตั้งแต่
๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ทั้งนี้ ควำมในมำตรำ ๑๗ ดังกล่ำวยังเชื่อมโยงกับควำมในมำตรำ ๒๗ ของร่ำงมำตรำ ๙
ซึ่งต้องพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องกันด้วย

๔

- กำรมีย ำเสพติดให้ โ ทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครอง ให้ คำนวณเป็นสำรบริสุ ทธิ์ไ ด้
ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป เป็นกำรคำนวณอย่ำงไร เนื่องจำกสำรบริสุทธิ์อำจจะมำจำกพืชจำนวนมำก
๔. มำตรำ ๕ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๘
- ควรเพิ่มเติมผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขอื่น ๆ ในมำตรำ ๑๘ (๑) ได้แก่ ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือกำรผลิตยำ
ของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเภสัชกรรมไทยตำมใบสั่ง
- มำตรำ ๑๘ (๒) ของร่ ำงมำตรำ ๕ ไม่ควรกำหนดให้ มียำเสพติดให้ โทษในประเภท ๕
ไว้ในครอบครองไม่เกิน จำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้ประจำในกำรปฐมพยำบำล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ
เครื่องบินหรือยำนพำหนะอื่นใด เนื่องจำกสำรในกัญชำไม่ใช่สำรที่ใช้ช่วยชีวิตในยำมฉุกเฉิน สำรในกัญชำ
เป็นยำที่ใช้ต่อเมื่อยำอื่นรักษำไม่ได้ผล
๕. มำตรำ ๖ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๙
- มำตรกำรควบคุ ม ใบอนุ ญ ำตให้ จำหน่ำ ย หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ยำเสพติ ด ให้ โ ทษ
ในประเภท ๕ ตำมมำตรำ ๑๙ ไม่เหมำะสมที่จะใช้มำตรกำรเข้มงวดนี้กับกัญชำและพืชกระท่อม เนื่องจำก
เป็นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึงยำหรือกำรบำบัดโรคของผู้ป่วย ซึ่งในต่ำงประเทศจะมีกำรอนุญำตให้ร้ำนยำ
ที่ มี เ ภสั ช กรสั่ ง จ่ ำ ยยำที่ มี ส่ ว นผสมของกั ญ ชำได้ ห ำกมี ใ บสั่ ง ใช้ ย ำของแพทย์ ห รื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ ด้ ำ น
สำธำรณสุข โดยในอนำคตอำจมีกำรนำเข้ำหรือผลิตยำที่มีส่วนผสมของสำรสำคัญจำกกัญชำหรือพืชกระท่อม
อย่ ำ งแพร่ ห ลำย ฉะนั้ น จึ ง ควรใช้ ม ำตรกำรตำมมำตรำ ๒๑ ที่ ใ ช้ ใ นกรณี ก ำรจ ำหน่ ำ ยยำเสพติ ด ให้ โ ทษ
ในประเภท ๓ ซึ่งต้องเป็นร้ำนยำที่มีเภสัชกรประจำอยู่ตลอดเวลำทำกำร
- กำรออกใบอนุญำตให้จำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
จะต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้คนต่ำงชำติเป็นผู้เข้ำมำมีส่วนในกำรปลูกและใช้ประโยชน์
๖. มำตรำ ๗ เพิ่มควำมเป็นมำตรำ ๑๙/๑
- เห็ น ด้ว ยในหลั กกำรที่จะให้ มีกำรกำหนดพื้นที่ ปลู กกั ญชำที่มีลั กษณะเป็น กำรทดลอง
เพำะปลู ก พื ช ที่ เ ป็ น หรื อ ให้ ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น กั ญ ชำ พื ช กระท่ อ ม เพื่ อ น ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรศึ ก ษำวิ จั ย
ทำงกำรแพทย์ แต่ก็ควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกำรเพำะปลู กเพื่อกำรบำบัดโรคของผู้ป่วยด้วย เพรำะหำก
เป็นเพียงกำรวิจัยเท่ำนั้น ก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ กำรกำหนดพื้นที่ตำมมำตรำ ๑๙/๑
ก็ไม่ควรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ เนื่องจำกมีกระบวนกำรและขั้นตอนที่ซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เพรำะพื้นที่ที่ทดลองปลู กที่เลือกไว้อำจไม่เหมำะสมกับพืชเสพติดชนิดนั้น ๆ ทำให้ต้องเปลี่ยนพื้นที่ปลูกใหม่
อีกทั้งกำรออกพระรำชกฤษฎีกำก็ไม่สอดคล้องกับแนวทำงควบคุมในต่ำงประเทศ จึงควรกำหนดให้สำมำรถ
ออกประกำศพื้นที่หรือกิจกรรมแทน เช่น กำรออกประกำศกำหนดพื้นที่ออกใบอนุญำตปลูกพืชเพื่อศึกษำวิจัย
หรือเพื่ออุตสำหกรรม ซึ่งจะมีมำตรกำรควบคุมที่แตกต่ำงกัน
มำตรกำรข้ำงต้นควรบัญญัติไว้ในหมวด ๑๐ มำตรกำรควบคุมพิเศษ ไม่ควรบัญญัติไว้ใน
หมวด ๒ เพรำะไม่ ใ ช่ ก รณี ข ออนุ ญ ำตและกำรออกใบอนุ ญ ำตในกรณี ป กติ จึ ง ควรบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม เป็ น
มำตรำ ๕๗/๑ ดังนี้
“มำตรำ ๕๗/๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรศึ ก ษำวิ จั ย กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกกั ญ ชำหรื อ
พื ช กระท่ อ มในทำงกำรแพทย์ และสุ ข ภำพ และกำรลดอั น ตรำยจำกกำรใช้ ยำเสพติ ด ให้ รั ฐ มนตรี ว่ำ กำร
กระทรวงสำธำรณสุขและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันหรือปรำบปรำมยำเสพติดกำหนดเขตพื้นที่หนึ่ง
พื้นที่ใด เพื่อกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๕

(๑) ทดลอง เพำะปลูกกัญชำและพืชกระท่อม
(๒) ผลิต ทดสอบเกี่ยวกับกัญชำ พืชกระท่อม และสำรสำคัญจำกกัญชำหรือพืชกระท่อม
(๓) กำหนดวิธีกำร ขั้นตอนในกำรเสพหรือครอบครองกัญชำ พืชกระท่อม และสำรสำคัญ
จำกกัญชำหรือพืชกระท่อม ตำมประเภทและปริมำณที่กำหนด
กำรกำหนดพื้นที่และกำรกระทำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด และประกำศดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้รับอนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ มีมำตรกำรควบคุมและตรวจสอบกำรกระทำดังกล่ำวด้วย
ผู้รับอนุญำตตำมวรรคสองจะต้องเป็นหน่วยงำนของรัฐ สถำบันอุดมศึกษำ หรือนิติบุคคล
ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและกรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือกมีอำนำจดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรขนส่ง ทำลำย หรือดำเนินกำรใด ๆ
เกี่ ย วกั บ กั ญ ชำ พื ช กระท่ อ ม และสำรส ำคั ญ จำกกั ญ ชำและพื ช กระท่ อ ม โดยต้ อ งจั ด ท ำรำยงำนเสนอ
คณะกรรมกำรทุกหกเดือน โดยอยู่ภำยใต้มำตรกำรควบคุมและตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ประกำศกำหนด”
๗. มำตรำ ๑๑ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๔๘
- ควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นมำตรำ ๔๘ (๑) เนื่องจำกไม่ครอบคลุ มถึงกำรโฆษณำต่ อ
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือกำรผลิตยำของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเภสัชกรรมไทย
๘. มำตรำ ๑๒ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๕๗
- เห็นด้วยกับเนื้อหำที่เสนอแก้ไข เพรำะมำตรำ ๕๗ เป็นอุปสรรคสำคัญในกำรนำกัญชำ พืช
กระท่อมมำใช้ในกำรบำบัดโรคของผู้ป่วย และกำรวิจัยทำงกำรแพทย์
๙. มำตรำ ๑๓ ซึ่งยกเลิกควำมในมำตรำ ๕๘
- กำรบัญญัติเพิ่มเติมมำตรำ ๕๘ วรรคสอง โดยยกเว้นอนุญำตให้มีกำรเสพเพื่อกำรรักษำโรค
ตำมคำสั่งของผู้ ประกอบวิชำชีพด้ำนเวชกรรม กำรที่นำมำตรกำรห้ำมเสพยำเสพติด ให้โ ทษในประเภท ๒
ที่ มี ค วำมเข้ ม งวดมำใช้ กั บ ยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ อำจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ กำรเข้ ำ ถึ ง ยำของผู้ ป่ ว ย
หรื อประชำชน และไม่ส อดคล้ องกับ สถำนกำรณ์ในอนำคต จึงเสนอให้ เพิ่มเติมข้อยกเว้นในกรณีกำรเสพ
หรือบริโภคยำที่เป็นตำรับยำด้วย ดังนี้
“มำตรำ ๕๘ ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเสพยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๒ เว้ น แต่ ก ำรเสพนั้ น
เป็นกำรเสพเพื่อกำรรักษำโรคตำมคำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือผู้ป ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสำขำทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗
ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเสพยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เว้ น แต่ ก ำรเสพนั้ น เป็ น กำรเสพ
เพื่อกำรรักษำโรคตำมคำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสำขำ
ทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญำต ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยสำขำเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ หรื อ เสพต ำรั บ ยำที่ ส่ ว นผสมของยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ หรื อ เสพ
เพื่อกำรศึกษำวิจัยตำมมำตรำ ๑๗”
- ไม่เห็นด้วยกำรบัญญัติในมำตรำ ๕๘ วรรคท้ำย “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ป.ป.ส. อำจประกำศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ทำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่
๖

เป็ น ควำมผิ ดตำมพระรำชบั ญญัตินี้ ทั้งนี้ ตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ”
เนื่องจำกเป็นบทบัญญัติที่อำจขัดรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๗ เพรำะมีลักษณะเป็นกำรเลือก
ปฏิบั ติต่อบุ คคลที่อำศัย อยู่ ในพื้น ที่หรื อท้องถิ่นแตกต่ำงกัน และควรเพิ่มเติมบทบำทหน้ำที่ของหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดด้วย จึงควรแก้ไขเป็น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ส. อำจประกำศให้กำรเสพ กำรครอบครองใบกระท่อม หรือกัญชำ ตำมปริมำณที่กำหนดไว้
หรื อ กำรปลู ก หรื อ ผลิ ต ใบกระท่ อ ม หรื อ กั ญ ชำ ตำมปริ ม ำณหรื อ วิ ธี ก ำรที่ ก ำหนดไว้ ไม่ เ ป็ น ควำมผิ ด
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศ
กำหนด ให้กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำน ป.ป.ส. และหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับยำเสพติดมีหน้ำที่
เผยแพร่ควำมรู้หรือให้คำแนะนำวิธีกำรเสพใบกระท่อมที่ปลอดภัยแก่ประชำชน”
๑๐. ควรแก้ไขเพิ่ มเติ มเฉพำะบทบั ญญั ติ ที่เ กี่ยวกั บยำเสพติด ให้ โ ทษในประเภท ๕ เท่ำนั้ น
สำหรับวิธีปฏิบัติและกำรดำเนินกำร ควรออกเป็นกฎกระทรวงหรือประกำศ

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กำหนดให้กัญชำและพืชกระท่อมเป็น
ยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อยู่เช่นเดิม แต่กำหนดให้มีบทบัญญัติในกำรควบคุม จัดกำรในลักษณะเดียวกัน
กั บ ยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๒ จึ ง ท ำให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด แย้ ง กั น และท ำให้ ผู้ เ สพกั ญ ชำและ
พืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย ต้องรับโทษอำญำหนักขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำรลดทอน
กำรกำหนดโทษทำงอำญำ (Depenalization) และไม่สอดคล้องกับเนื้อหำในร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในวำระสอง
- ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มิได้แยกระดับกำรควบคุม จัดกำร
กัญชำกับพืชกระท่อมให้มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกพืชกระท่อมไม่ถือเป็นยำเสพติดตำมกฎหมำยยำเสพติด
ระหว่ำงประเทศ คือ อนุ สั ญญำเดี่ย วว่ำด้ว ยสำรเสพติด ค.ศ. ๑๙๖๑ (Single Convention on Narcotic
Drugs, ๑๙๖๑) และพืชกระท่อมมีผลกระทบต่อผู้ เสพหรือผู้บริโภคน้อยกว่ำยำเสพติดให้โทษอื่น ๆ อีกทั้ง
กำรบริโภคใบกระท่อมถือเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน ท้องถิ่นต่ำง ๆ โดยเฉพำะในจังหวัดภำคใต้
มิได้เป็นสำเหตุของปัญหำสังคม ปัญหำอำชญำกรรมเหมือนกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หำกเปรียบเทียบกัญชำ
กับกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยำสูบพบว่ำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุ ขภำพ
ของผู้บริโภคและส่ งผลเสี ยหรื อก่อ ให้เกิดอันตรำยต่อบุคคลอื่นมำกกว่ำยำเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น เฮโรอีน
แคร็ ก โคเคน โดยประเมิ น จำกอั น ตรำยต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ดื่ ม อุ บั ติ เ หตุ ปั ญ หำอำชญำกรรม ผลกระทบ
ต่อครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ เช่น ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่มีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ รวมถึงปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดจำกสุรำ
- บทบั ญ ญั ติ ที่ ก ำหนดให้ กั ญ ชำและพื ช กระท่ อ ม ยั ง คงเป็ น ยำเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕
โดยใช้มำตรกำรในแนวทำงเดียวกันกับยำเสพติด ให้โทษในประเภท ๒ อำจส่งผลเสียบำงประกำร กล่ำวคือ
ทำให้กำรนำกัญชำและพืชกระท่อมมำใช้ในทำงกำรแพทย์ทำได้ อย่ำงจำกัด เนื่องจำกมีมำตรกำรที่เข้มงวด
อย่ำงมำก เช่น ผู้จำหน่ำยจะต้องเป็นอนุญำตให้มีกำรใช้กับผู้ป่วยที่ใช้หรือเสพตำมคำสั่งของผู้ประกอบวิชำชีพ
ด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทยสำขำเวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยสำขำกำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (ไม่มีแพทย์แผนไทยสำขำเภสัชกรรมไทย)

๗

- ต้องมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืน และละเมิด ผู้ที่มีกัญชำไว้ในครอบครองเพื่อเสพและขำย
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำวิจัย อย่ำงชัดเจน และให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
โดยเฉพำะเยำวชน
- ให้มีกำรกำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้ เสพ/ผู้ ค้ำ ไว้อย่ำงชัดเจนและให้หน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้ อง
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
- ควรจะมีกำรลงโทษที่เด็ดขำด ไม่ควรมี กำรลดหย่อนโทษ และควรระบุชื่อยำเสพติดให้โ ทษ
อย่ำงชัดเจนไม่ควรระบุแบบเป็นกลุ่ม เพื่อเข้ำใจได้ง่ำย
- ควรลดโทษของผู้เสพหรือผู้ครอบครองกัญชำ (ลดโทษกำรใช้) สำหรับผู้ค้ำควรกำหนดโทษ
ประหำรเพี ย งประกำรเดี ย ว และไม่ ค วรได้ รั บ สิ ท ธิ ก ำรลดหย่ อ นโทษตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำ
ควำมอำญำภำยหลังคดีถึงที่สุด โดยบังคับโทษทันทีภำยใน ๒๔ ชั่วโมง และประกำศให้ประชำชนทรำบเพื่อเป็น
อุทำหรณ์ และเป็นกำรป้องปรำมไม่ให้เอำเป็นเยี่ยงอย่ำง
- ควรยกเลิกโทษทำงอำญำให้กับผู้เสพกัญชำ เพรำะผลกำรวิจัยพิสูจน์แล้วว่ำปลอดภัยกว่ำเหล้ำ
และบุหรี่ และควบคุมกำรใช้เหมือนเหล้ำกับบุหรี่
- ควรกำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมเป็น ๓ แนวทำง คือ ส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรแพทย์
สำหรับกำรผลิตและกำรค้ำเชิงพำณิชย์ และสำหรับบุคคลทั่วไป โดยควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมแยกระหว่ำง
กำรใช้ในกำรรักษำกับกำรใช้เพื่อกำรสันทนำกำร
- ควรมี ร ะเบี ย บในกำรควบคุ ม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรน ำยำเสพติ ด ให้ โ ทษมำใช้ ใ นกำรวิ จั ย
และอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพื่อควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้
- ต้ อ งมี ก ำรศึ ก ษำผลกระทบต่ อ ร่ ำ งกำย และควบคุ ม กำรใช้ มิ ใ ห้ ใ ช้ กั น อย่ ำ งแพร่ ห ลำย
จนไม่สำมำรถควบคุมได้ ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรนำไปมั่วสุมของวัยรุ่นได้
- ต้ อ งมี ก ำรควบคุ ม พื้ น ที่ ก ำรปลู ก กำรขึ้ น ทะเบี ย น และต้ อ งเป็ น กำรปลู ก แบบปิ ด
โดยกระบวนกำรผลิ ต ต้ อ งไม่ เ อื้ อ ประโยชน์ ห รื อ มีช่ อ งโหว่ ให้ ส ำมำรถน ำไปใช้ ใ นทำงที่ผิ ดหรื อ ใช้ เป็ น สำร
เสพติดได้ และไม่ควรปล่อยให้มีกำรปลูกอย่ำงเสรี
- ควรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปลูกเพื่อจำหน่ำยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปผลิตยำรักษำได้
แต่ต้องมีหลักเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรควบคุม โดยมีหน่วยงำนภำครัฐตรวจสอบดูแล
- ใช้พื้นที่ปลูกพืชยำสูบเดิมในกำรปลูกพืชกระท่อม ซึ่งจะสำมำรถช่วยควบคุมพื้นที่กำรปลูกได้
- ควรมีกฎหมำยเฉพำะในกำรควบคุมเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ และเป็นทำงเลือกสำหรับ
ประชำชนที่มีโ อกำสในกำรเข้ ำ ถึง ยำน้ อย โดยกำรนำมำใช้ต้ อ งอยู่ ในกำรควบคุ ม กำกั บเฉพำะหน่ว ยงำน
ที่มีหน้ำที่ในกำรบำบัดรักษำ และมีมำตรกำรติดตำมกำรใช้ให้ถูกต้อง
- ในกำรศึกษำวิจัย ควรมีกำรจำกัดปริมำณกำรนำไปใช้เพื่อกำรทดลอง และทดสอบ
- หำกจะนำยำที่ได้จำกกำรวิจัยไปรักษำโรค จะต้องมีกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวด โดยผู้ผลิตจะต้อง
ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และจำหน่ำยได้เฉพำะสถำนพยำบำลของรัฐ
และสถำนพยำบำลของเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนเท่ำนั้น สำหรับสถำนพยำบำลของเอกชนประเภท
รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนให้มีกำรควบคุมกำรจำหน่ำยตำมควำมเหมำะสม
- ควรมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกำรแพทย์ และกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสำหรับ
กำรรักษำทำงกำรแพทย์
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- ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำและ
วิจัย ไม่ควรจำกัดเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะผูกขำดหรือสร้ำงภำระเงื่อนไขเกินจำเป็นในกำรเข้ำร่วม
กำรศึกษำและวิจัย
- ควรเร่งศึกษำและวิจัย เพื่อเพิ่มโอกำสและทำงเลือกในกำรรัก ษำให้กับผู้ป่วย โดยร่วมมือกับ
ภำคเอกชนด้ำนกำรค้นคว้ำเพื่อให้ได้ผลวิจัย อย่ำงรอบด้ำน และต้องเปิดเผยข้อมูลในกำรศึกษำต่อสำธำรณะ
เพื่อควำมโปร่งใส รวมทั้งเห็นควรอนุมัตินำเข้ำยำจำกประเทศผู้ผลิตที่น่ำเชื่อถือด้วยก็ได้
- ควรบัญญัติให้กัญชำและพืชกระท่อมเป็นยำเสพติด ให้โทษในประเภทที่ ๓ ซึ่งเป็นยำเสพติด
ให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยำ เพื่อสำมำรถนำมำใช้ในกำรแพทย์ได้ ส่วนสำรสกัดจำกกัญชำและพืชกระท่อม
ควรจัดเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๒
- ควรจัดตั้งสถำบันหรือหน่วยงำนโดยตรงหรือส่งเสริมให้มีโรงพยำบำลเฉพำะทำงที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรทำกำรวิจัย และผลิ ตอย่ ำงจริงจัง โดยอำจจะให้ กำรยำสู บแห่งประเทศไทย โรงพยำบำล
สวนเบญจกิติฯ เป็นผู้ดำเนินกำร เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีประสบกำรณ์กำรดูแลเกษตรกรรม มีที่ดิน
สำหรับเพำะปลูก มีกำลังคนที่มีประสบกำรณ์ และเป็นนิติบุคคล สำมำรถดำเนินกำรได้คล่องตัวกว่ำ
- ควรให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมพร้อมดำเนินกำรรวมกับโรงพยำบำลของรัฐ หรือสถำบันวิจัย
ของรัฐ เพื่อง่ำยต่อกำรควบคุม
- ให้ กัญชำยั ง เป็ น พืช เสพติดและคงโทษไว้เช่นเดิม แต่ให้ เพิ่มกำรยกเว้นส ำหรับหน่ว ยงำน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือกำรแพทย์ และให้โรงงำนยำสูบเป็นผู้ดูแลด้ำนสถำนที่ปลูกเพื่อประโยชน์ทำงด้ำน
กำรวิจัยหรือกำรแพทย์เท่ำนั้ น โดยเป็นกำรปลูกในสถำนที่ปิด มีระบบรักษำควำมปลอดภัยเข้มงวดระดับ
เดียวกับโรงงำนกษำปณ์ และมีสถำนที่วิจัย หรือสถำนที่ผลิตยำอยู่ในสถำนที่เดียวกับที่ปลูก โดยห้ำมมิให้นำ
ใบสด ใบแห้ง ซำกใบกัญชำใด ๆ ออกมำจำกสถำนที่นั้น ๆ ได้ จะนำออกมำได้เพียงเฉพำะผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกกัญชำเท่ำนั้น
- ควรกำหนดแนวทำงกำรใช้เพื่อทำงกำรแพทย์ได้ทั้งในส่วนของแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำมำรถขออนุญำตผลิต จำหน่ำยและครอบครองยำที่มีส่วนผสมของ
กัญชำและพืชกระท่อมได้ในปริมำณที่กำหนด และให้กำรใช้ตำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำและพืชกระท่อมเป็น
ส่วนประกอบของผู้ป่วยที่อยู่ภำยใต้กำรรักษำโรคของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญำต
- ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในกำรครอบครอง กำรผลิต และกำรบริโภค ให้สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำผู้ปลูกไม่นำไปใช้ในทำงอื่นที่ไม่ใช่สำหรับกำรแพทย์ มีมำตรฐำนกำรวินิจฉัยโดยแพทย์ที่ได้รับ
กำรรับรองว่ำ ใครสำมำรถใช้ได้ ปริมำณในกำรใช้ และระยะเวลำในกำรใช้ รวมทั้งมีมำตรฐำนในกำรขออนุญำต
ในกำรผลิต (กำรปลูกและกำรแปรรูป) และตรวจสอบคุณภำพ
- ควบคุมเบ็ดเสร็จโดยรัฐบำลและเก็บภำษีเข้ำรัฐ และควรเป็นสินค้ำควบคุม
- ควรมีกำรควบคุมเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับประเทศที่มีมำตรกำรเข้มแข็ง เพื่ อไม่ให้เกิด
ช่องว่ำงระหว่ำงประเทศและสังคม ให้ประชำชนทุกระดับเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง เช่น แคนำดำ ยุโรป ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกำ
- ควรยกเลิกกัญชำและพืชกระท่อมเป็นยำเสพติด และกำหนดให้เป็นยำสมุนไพรควบคุม ดีกว่ำ
นำไปเผำและทำลำย และกำหนดให้ขึ้นทะเบียนกัญชำเป็นยำรักษำมะเร็ง และปลูกเป็นยำภำยในบ้ำนได้
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- ควรกำหนดกำรมีไว้ในครอบครองให้ชัดเจนว่ำจะคำนวณเป็นสำรบริสุทธิ์อย่ำงไร เป็นปริมำตร
หรือน้ำหนัก เนื่องจำกน้ำมันกัญชำจะมีสำร THC ในแต่ละสำยพันธุ์แตกต่ำงกัน
- ควรมีใบอนุญำตสำหรับผู้ป่วย เพื่อยืนยันกำรตรวจปัสสำวะของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตั้งด่ำน
- ห้ ำ มบุ ค คลที่ อ ำยุ ต่ ำกว่ ำ ๒๑ ปี บ ริ บู ร ณ์ เข้ ำ ถึ ง หรื อ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยำเสพติ ด ให้ โ ทษ ถ้ ำ ผู้ ใ ด
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษโดยมีอำยุไม่ถึง ๒๑ ปีบริบูรณ์ ให้ดำเนินคดีโดยมี โทษปรับสูง และติดตำมผล
ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำยุไม่ถึง ๒๑ ปีบริบูรณ์ เพื่อไม่ให้กลับไปใช้ยำเสพติดให้ โทษ จนกว่ำจะมีอำยุ ๒๑ ปี
บริบูรณ์
- ควรจะเปิ ดกว้ำ งให้ มี กำรใช้ R&D เข้ำมำกำกับดู แลในกำรสร้ ำงผลิ ตภั ณ ฑ์ท ำงกำรแพทย์
จำกกั ญ ชำอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและได้ ป ระโยชน์ จ ำกกระบวนกำรเหล่ ำ นี้ อ ย่ ำ งเต็ ม ที่ ต่ อ ประเทศไทย
โดยมีคณะกรรมกำรกำกับดูแลให้อยู่ในกรอบและระเบียบของกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำ
- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ ให้ทรำบโดยทั่วถึงเกี่ยวกับกำรนำมำใช้และครอบครองพืชเสพติด
ทั้ ง สองชนิ ด ปลู ก จิ ต ส ำนึ ก และสร้ ำ งควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ภ ำคกำรเกษตร
อุตสำหกรรม และอื่น ๆ ที่สำมำรถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้
- ควรรวบรวมภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่ใช้กัญชำในกำรรักษำมำขึ้นทะเบียนภูมิปัญญำเพื่อพัฒนำต่อ
ยอดต่อไป
- บุคลำกรที่เกี่ยวข้องต้องมีคุณภำพและยุติธรรม
- ให้มีกำรอนุญำตและคุ้มครองมิให้รับผิดทำงกฎหมำยเป็นกรณีพิเ ศษแก่คณะที่ทำกำรทดลอง
(นักวิจัยและนักวิทยำศำสตร์ ทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน) เพื่อให้สำมำรถทำกำรทดลอง บันทึกผลและสรุป
คุณสมบั ติในกำรรั กษำโรคของกัญชำ ทั้งในแง่กำรรักษำทำงกำรแพทย์และกำรนำส่ ว นอื่น ๆ ของกัญชำ
ไปใช้ในทำงกำรแพทย์และแวดวงอื่นที่เกี่ยวข้องจำกพืชในตระกูลดังกล่ำว (เช่น สิ่งทอจำกกัญชง) โดยขอให้
รวบรวมผลวิจัยดังกล่ำวจำกหลำยแง่มุมและรอบด้ำน ทั้งผลเสียและผลกระทบอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประเทศไทยได้มีแหล่งอ้ำงอิงกำรทดลองและนำไปเปรียบเทียบผลวิจัยของนำนำชำติอีกส่วนหนึ่ง
- ไม่ควรแก้ปัญหำโดยกำรใช้มำตรำ ๔๔
- ลดขั้นตอนในกำรขออนุญำต และไม่สร้ำงภำระเกินควร เพื่อให้ประชำชนที่ป่วยมีสิทธิเข้ำถึงได้
แบบไม่ยุ่งยำก
- ป้ อ งกั น กำรผู ก ขำดของนำยทุ น กลุ่ ม ใหญ่ ด้ ว ยกำรจ ำกั ด เงื่ อ นไขต่ ำ ง ๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ บริ ษั ท
ขนำดใหญ่ และให้ ป ระชำชนทุกคนมีสิทธิ ในกำรเข้ำถึงยำอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในรูปแบบสมุนไพร ไม่ใช่ยำ
สำเร็จรูป
- ควรมีศูนย์รักษำมะเร็งด้วยกัญชำในทุกอำเภอของประเทศ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย
- ไม่ควรเปิดเสรีให้บุคคลภำยนอกเสพแบบต่ำงประเทศ เพรำะคนไทยไม่รักษำกฎระเบียบ
- ควรใช้ในกำรรักษำโรคได้อย่ำงเสรี
- สนับสนุนกำรวิจัยกัญชำเพื่อกำรแพทย์ทำงเลือก

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
- ควรแก้ไขประเภทยำเสพติด ให้โทษตำมมำตรำ ๗ โดยบัญญัติให้สำรสำคัญจำกกัญชำบำงตัว
และสำรสำคัญจำกพืชกระท่อม ได้แก่ สำรมิตรำจัยนีน (mitragynine) ที่มีอยู่ในใบกระท่อมเป็นยำเสพติด
ให้ โ ทษในประเภท ๓ จะทำให้ ป ระชำชน ผู้ ป่ว ยเข้ำถึงยำได้ มำกขึ้น เพื่อเปิดกว้ำงให้ มี ก ำรน ำกัญชำและ
พืชกระท่อมมำใช้ในทำงกำรแพทย์ได้จริงในทำงปฏิบัติ
๑๐

“มำตรำ .. ให้ ย กเลิ กควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง แห่ งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้ โ ทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน
“มำตรำ ๗ ยำเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
(๑) ประเภท ๑ ยำเสพติดให้โทษชนิดร้ำยแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
(๒) ประเภท ๒ ยำเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคเคน (Cocaine) โคเดอีน
(Codeine) ฝิ่ น ยำ (Medicinal Opium) สำรส ำคัญจำกกัญชำ ตำมหลั กเกณฑ์ที่ รัฐ มนตรีป ระกำศก ำหนด
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(๓) ประเภท ๓ ยำเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยำ และมียำเสพติดให้โทษในประเภท ๒
กัญชำ หรือพืชกระท่อมผสมอยู่ด้วย ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
(๔) ประเภท ๔ สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตยำเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น
อำเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อำเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride)
(๕) ประเภท ๕ ยำเสพติดให้โทษที่มิได้เข้ำอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔
ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีประกำศระบุชื่อยำเสพติดให้โทษตำมมำตรำ ๘ (๑)
เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ให้กำหนดนิยำมดังต่อไปนี้
“ฝิ่นยำ” (Medicinal Opium) หมำยถึง ฝิ่นที่ได้ผ่ำนกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีควำมมุ่ งหมำย
เพื่อใช้ในทำงยำ
“พื ช กระท่ อ ม” หมำยควำมว่ ำ พื ช กระท่ อ ม (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.)
เฉพำะส่วนของใบที่มีสำรมิตรำจัยนีน (mitragynine)
“กัญชำ” หมำยควำมว่ำ พืชที่มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Cannabis sativa L. และ Cannabis
indica Lam. ทั้ ง นี้ ใ ห้ ห มำยรวมถึ ง ทุ ก ส่ ว นของพื ช กั ญ ชำ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง เฮมพ์ (Hemp) ที่ มี ป ริ ม ำณสำร
เตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ต่อน้ำหนักแห้ง และไม่รวมถึง
แคนนำบินอยด์บริสุทธิ์ (Cannabidiol ,CBD)
- ควรเพิ่มเติมควำมเป็ น มำตรำ ๕๗/๒ แห่ งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ดังต่อไปนี้
“มำตรำ ๕๗/๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
อำจประกำศให้กำรเพำะปลูกและครอบครองกัญชำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยำที่ทำจำกกัญชำของผู้ป่วยตำมมำตรำ ๕๗
และของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมปริมำณที่กำหนด ไม่ถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้”
- ควรเพิ่มเติมควำมเป็ น มำตรำ ๕๗/๓ แห่ งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ดังต่อไปนี้
“มำตรำ ๕๗/๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
อำจประกำศให้กำรเพำะปลูกและครอบครองพื ชกระท่อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยำที่ทำจำกพืชกระท่อมของผู้ป่วย
ตำมมำตรำ ๕๗ และของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมปริมำณที่กำหนด ไม่ถือเป็นควำมผิ ดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ กำรเสพ กำรครอบครอง และกำรปลูกพืชกระท่อมของบุคคลในกรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ
(๑) กำรเสพ กำรครอบครองพืชกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ยำที่ทำจำกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์
ในกำรบำบัดโรคของผู้ป่วยตำมมำตรำ ๕๗
(๒) กำรเสพ กำรครอบครองพืชกระท่อมตำมวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในชุมชน ท้องถิ่น
๑๑

(๓) กำรเสพ กำรครอบครองพืชกระท่อมซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น
(๔) กำรครอบครองหรือปลูกพืชกระท่อมของบุคคลที่มีจำนวนไม่เกินห้ำต้นในที่ดินที่บุคคลนั้น
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมกฎหมำย
(๕) กรณีอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด ให้ กระทรวงสำธำรณสุ ข ส ำนัก งำน ป.ป.ส.
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงำนที่ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ ยำเสพติ ด มี ห น้ ำ ที่ เ ผยแพร่ ค วำมรู้
หรือให้คำแนะนำวิธีกำรเสพใบกระท่อมที่ปลอดภัยแก่ประชำชน”
- ควรยกเลิกควำมในมำตรำ ๗๐ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“มำตรำ ๗๐ ผู้ใดผลิตหรือนำเข้ำซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐
ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสำมปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสำมแสนบำท ถ้ำยำเสพติดให้โทษ
ซึ่งเป็นวัตถุแห่งกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำวมำนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปี
และปรับไม่เกินสองแสนบำท
เพื่อประโยชน์ แห่ ง มำตรำนี้ คำว่ำ “ผลิ ต ” ในกรณีพืช กระท่ อ ม ไม่รวมถึง กำรเพำะปลู ก
พืชกระท่อม หรือกำรต้ม ปรุงหรือแปรสภำพใบกระท่อมที่ไม่มียำเสพติดให้โทษอื่นผสมอยู่”
- ควรเพิ่มเติมควำมเป็นมำตรำ ๙๒/๒ แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
“มำตรำ ๙๒/๒ ผู้ใดเสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕
อัน เป็ น กำรฝ่ ำฝื น มำตรำ ๕๘ ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห กเดือนถึงสำมปี หรือปรับตั้ งแต่ห นึ่งหมื่นบำท
ถึงหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ำวัตถุแห่งกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำวมำนั้นเป็นกัญชำหรือพืชกระท่อม
ผู้นั้นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
- ควรเปิดเสรีกัญชำ ทำให้กัญชำถูกกฎหมำย เพรำะจะสำมำรถทำเงินเข้ำประเทศได้มหำศำล
โดยกำรเก็บภำษี ดังเช่นในแคนำดำ สหรัฐอเมริกำ และเนเธอแลนด์
- สมควรยกเลิกกัญชำเป็นยำเสพติดทุกประเภทและส่งเสริ มให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ต่อยอด
กำรวิจัยส่งออกเพื่อเพิ่มรำยได้เกษตรกร และให้รัฐได้ประโยชน์จำกภำษีกัญชำ แต่ให้ออกกฎหมำยเอำผิดผู้ที่นำ
กัญชำไปแปรรูปในลักษณะเพื่อเสพผลิตเป็นสำรประกอบยำเสพติด และให้ผู้ปลูกขึ้นทะเบียนกำรปลูกกับ
เกษตรจังหวัดเพื่อง่ำยต่อกำรควบคุม
- รั ฐ ควรมี ยุ ท ธศำสตร์ แ ละแนวทำงกำรพั ฒ นำกั ญ ชำในทำงเศรษฐกิ จ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
มำกกว่ำกำรควบคุมและทำให้เป็น ควำมผิดอำญำ ในขณะที่หลำยประเทศใช้โอกำสเกี่ยวกับ กัญชำทั้ง ด้ำน
กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์และด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยถือว่ำเป็นพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ที่สำมำรถปลูก
และพัฒนำกัญชำที่ดีที่สุดของโลก ณ ปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้ผู้ค้ำผิดกฎหมำยต้องเกิดกำรแข่งขันและอำจทำให้
เข้ำมำเป็นผู้ผลิตและผู้ขำยที่ถูกต้องได้ รัฐสำมำรถจัดเก็บรำยได้ มีผลิตที่มีคุณภำพและปลอดภัยต่อผู้ใช้มำกกว่ำ
กำรจำกัดในวงแคบ
- ให้มีกำรใช้มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขเข้ำมำแก้ไขปัญหำกำรป้องกันควบคุม และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดให้เข้มข้นมำกขึ้น เนื่องจำกกำรปรำบปรำมยำเสพติดที่ผ่ำนมำได้ผลในระดับกลำงและเล็กเท่ำนั้น
ไม่สำมำรถปรำบปรำมในระดับสูงได้ (ผู้บงกำรกำรค้ำรำยใหญ่) จึงไม่ตอบโจทย์กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
อย่ำงแท้จริ ง อีกทั้งระบบกำรควบคุมของเรือนจำในประเทศไทยยัง ขำดศักยภำพที่จะส่งเสริมให้ ผู้ต้ อ งขัง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและเห็นคุณค่ำของตนเองได้อย่ำงที่ควรจะเป็น
- ควรอนุญำตให้ประชำชนสำมำรถปลูกหรือสกัดสำรสำคัญในกัญชำได้โดยต้องมีใบอนุญำต
จำกรัฐ เพื่อป้องกันกำรนำไปใช้ในทำงที่ผิด และเป็นกำรลดต้นทุนในกำรซื้อหรือนำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ
๑๒

- ควรยกเลิกโทษทำงอำญำให้แก่ผู้ครอบครองและผู้ใช้กัญชำในปริมำณเล็กน้อยตำมหลักกำร
Decriminalization (กำรท ำให้ ก ำรเสพยำเสพติ ด ไม่ เ ป็ น ควำมผิ ด ทำงอำญำ) เนื่ อ งจำกกำรครอบครอง
เพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องมโนสำเร่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำกับกำรครอบครองพืชทั้งสองชนิด สร้ำงปัญหำ
วุ่นวำยทำงสังคมเป็นอย่ำงมำก เปิดช่องให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุจริตได้ และยังกระทบต่อปัญหำนักโทษล้นคุก
อีกทั้งกำรบั งคับ บ ำบั ดที่ต้องขำดจำกกำรทำงำนเป็นเวลำนำน สร้ำงภำระแก่ประชำชน ส่ งผลกระทบต่อ
หน้ำที่กำรงำนต่อประชำชนโดยตรง กำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ เพิ่มภำระแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ และสิ้นเปลืองงบ
ประมำณแผ่นดินมำกมำยอย่ำงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
- ควรยกเว้ น กั ญ ชำและกระท่ อ มให้ ส ำมำรถปลู ก ได้ ใ นครั ว เรื อ นเพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื ช สมุ น ไพร
ประจำบ้ำนแต่ควรกำหนดปริมำณกำรปลูกให้เหมำะสมกับกำรใช้ในครัวเรือน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควรให้ผู้ป่วย
และประชำชนมีสิทธิปลูก สกัด และแปรรูปยำสมุนไพรจำกกัญชำและพืชกระท่อมได้ในจำนวนที่กำหนด
- ควรส่งเสริมให้ใช้กัญชำและพืชกระท่อมทดแทนกำรบริโภคสุรำและยำสูบ ตำมหลักกำร Harm
Reduction เนื่องจำกมีหลักฐำนผลกำรศึกษำว่ำกัญชำมีควำมปลอดภัยสูงกว่ำสุรำและยำสูบ ดังจะเห็นได้ว่ำมีอัตรำ
กำรเสพติด (Dependencee) อัตรำกำรยำกง่ำยในกำรเลิก (Withdrawal) และอัตรำกำรดื้อยำ (Tolerance)
ทีต่ ่ำกว่ำ
- อยำกให้รัฐพิจำรณำถึงกำรใช้กัญชำอย่ำงถูกกฎหมำย ภำยในประเทศอย่ำงจริงจังเป็นรูปธรรม
ทั้งในด้ำนกำรแพทย์และกำรใช้เพื่อควำมรื่นเริง โดยมีกำรควบคุมดูแลจำกหน่วยงำนของรัฐเอง ซึ่งในประเทศ
ที่ พั ฒ นำแล้ ว มี ก ำรศึ ก ษำและอนุ ญ ำตให้ ป ระชำชนใช้ ไ ด้ ใ นชี วิ ต ประจ ำ โดยไม่ มี ผ ลเสี ย เนื่ อ งจำกมี ก ำร
ควบคุมดูแลอย่ำงเป็นระบบ
- ควรให้ มี ก ำรคั ด กรองและจ ำแนกระดั บ ของกำรพึ่ ง พิ ง สำรเสพติ ด ของผู้ ใ ช้ ส ำรเสพติ ด
โดยละเอียด เพื่อแยกแยะผู้ป่วยออกจำกผู้กระทำผิด และกำรจัดบริกำรต้องมีทำงเลือกที่หลำกหลำยและ
เหมำะสมสำหรับผู้ใช้สำรเสพติดในแต่ละระดับ และควรมีข้อจำกัดสำหรับเด็กและเยำวชน
- ควรนำโมเดลกัญชำถูกกฎหมำยของอุรุกวัยมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
- กำหนดโทษในกำรครอบครองเพื่อเสพให้สะท้อนควำมจริง และให้นำสืบพฤติกรรมว่ำเป็นผู้เสพ
หรือจำหน่ำยเพื่อให้กำรบำบัดมีประสิทธิภำพ และอนุญำตให้ใช้กัญชำและพืชกระท่อมเพื่อกำรผ่อนคลำยได้
โดยจำกัดปริมำณในกำรครอบครอบและกำหนดให้ผู้ใช้และผู้ขำยต้องลงทะเบียน และอำจเปิดเสรีในอนำคต
- สำมำรถนำมำใช้ในเรื่องธุรกิจสุขภำพ ควำมงำมได้ โดยให้มีมำตรกำรควบคุมกำรผลิตและ
ผู้ประกอบกำรที่สนใจทำธุรกิจต้องจดทะเบียนเหมือนในประเทศที่พัฒนำแล้ว
- จัดให้อยู่ในหมวดพืชสวนครัว เพื่อสำมำรถใช้ปรุงอำหำรหรือใช้บรรเทำอำกำรปวดในรูปแบบ
ของพืชสมุนไพรได้
- ในอนำคตอำจจะเปิดโอกำสให้มีเขตคุ้มครองกำรเสพ มีบัตรประจำตัวผู้เสพ มีกำรควบคุม
ที่ชัดเจน มีร้ำนเพื่อเสพที่ได้รับกำรควบคุมตำมกฎหมำย และจัดเก็บภำษีเข้ำประเทศอย่ำงมีระบบ เพื่อคำนึงถึง
เม็ดเงินจำกนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ำมำ ทำให้เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ประโยชน์ทั้งภำครัฐและเอกชน
- ควรใช้มำตรำ ๔๔ เพื่อลดขั้นตอน ทำให้สำมำรถวิจัยและศึกษำได้เร็วยิ่งขึ้น
- กำรใช้เพื่อกำรสันทนำกำรมีผลวิจัยว่ำเมืองที่อนุญำตให้ใช้ในกำรสันทนำกำรและมีกำรควบคุม
ที่เป็นระบบ สำมำรถลดอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมในเมืองนั้น ๆ ได้เป็นอย่ำงดี และยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนนั้น ๆ ด้วย

๑๓

สรุปผลการสัมมนา
เรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ

๑
สรุปผลการสัมมนา
เรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
*******************
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ
สัมมนากล่าวว่า กัญชา เมื่อจัดอันดับความรุนแรงทาง
กฎหมายแล้ ว จะอยู่ ใ นสารเสพติ ด ลํา ดั บ ความรุ น แรง
ประเภทที่ ๕ ตามกฎหมายมี เ รื่ อ งของการบั ง คั บ หรื อ
ครอบครองจึงมีโทษอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่โทษจะไม่เท่า
สารเสพติดลําดับความรุนแรง ประเภท ๑-๔ แม้ในทาง
วิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ จะมีผลงานวิจัยรองรับว่า กัญชามีสรรพคุณสามารถรักษาโรคบางอย่าง
ได้ และสนับสนุนให้มีก ารนํากั ญชามาใช้ประโยชน์ ในหลายประเทศ จึงเป็น เหตุ ให้ มีภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เรียกร้องให้มีการปลดล็อคเรื่องของกัญชาออกจากสารเสพติด
ให้โทษในลําดับที่ ๕ ไม่เช่นนั้น หากไม่นําไปพัฒนาในทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะกับทางการแพทย์ก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์ หากไม่มีการปลดล็อคตรงนี้ อย่างไรก็ตาม การปลดล็อคยาเสพติดเป็นเรื่องที่ยากมาก
ตามกระบวนการในเรื่องของนิติวิธี จึงมีแนวคิดว่าจะให้แยกกัญชาออกมา เรื่องนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สามารถทําได้โดยหน้าที่ เพราะกฎหมายที่จะทําดังกล่าวนี้ ไม่ถือเป็นกฎหมายทางการเงิน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงสามารถเสนอเองได้ แต่การทํากฎหมายจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรค ๒
ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัมมนา
ขึ้นซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมในการระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ จากการนํากัญชามาใช้ในทาง
การแพทย์ และการครอบครองกัญชาสําหรับการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะได้นําความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากการสัมมนาในวันนี้ มาประกอบการพิจารณา และจัดทําการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

๒
เกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างรอบด้าน และเป็นระบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป
นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวที ใ นวั น นี้ เ ป็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนต่อ ร่า งพระราชบั ญญั ติย าเสพติ ด ให้ โทษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลังจากที่ก่อน
หน้านี้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม
๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดล็อคกัญชาและพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด
ประเภท ๕ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการวิจัยและทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคได้ ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นจํานวน ๑๖,๔๓๑ คน โดยมีผู้เห็นด้วย ๑๖,๒๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓ ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ ๐.๘ และมีความแตกต่างในรายละเอียด ทั้งในส่วนของการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก ภายใต้การควบคุมกํากับร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อันจะเป็น
ทางออกในการดูแลผู้ป่วยหลายโรค ลดการนําเข้าและใช้ยาที่มีราคาแพง
โดยจะประมวลความคิดเห็นที่ได้จัดทําเป็นบทวิเคราะห์เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และรองประธานสภานิติบั ญญั ติแห่ งชาติ คนที่ ห นึ่ ง ทั้งนี้ ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ ความคิดเห็ น
ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในชั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ในวาระแรกแล้ว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรค ๒
ทั้งนี้ รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีการปลดล็อคกัญชาและ
พืชกระท่อม เพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล และ
ลดการสูญเสียชีวิตขอคนประชาชนที่เจ็บป่วยลงได้ แม้ว่าปัจจุบันจะได้มกี ารเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบั ญญั ติแห่งชาติ โดยอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ในวาระที่ ๒ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
แต่การพิจารณาก็ต้องใช้ระยะเวลา และอาจไม่ทันในช่วงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ จึงมีความจําเป็น
ต้องมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อการปลดล็อคกัญชาและพืชกระท่อมขึ้นเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
ร่างกฎหมายฉบับนี้อาจไม่ใช่ร่างกฎหมายที่ดีที่สุดที่จะปลดล็อคการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชา
และกระท่อม แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนับ ๑ ซึ่งเป็นก้าวที่ยากที่สุด และจะช่วยให้การออกเป็นประมวล
กฎหมายยาเสพติด หรือออกเป็นกฎหมายเฉพาะที่เสนอโดยภาคประชาชนในอนาคต ดําเนินการได้

๓
ไม่ยากนัก สําหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่) พ.ศ. ....
ฉบับนี้ คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกขั้นรับหลักการได้ในเดือนพฤศจิกายน และใช้เวลา
ในวาระ ๒ ชั้ นคณะกรรมาธิ การอี ก ประมาณ ๒ เดื อน ก่ อนร่ างกฎหมายฉบับนี้ จ ะผ่ า นการพิ จ ารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ต่อไป
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เหตุผลสําคัญของการที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จํ า นวน ๔๔ คน ได้ เ สนอร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ ก็ เ พราะ
ต้ อ งการให้ มี ก ารปลดล็ อ คกั ญ ชาออกจากยาเสพติ ด
เนื่องจากคาดหมายว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งทําให้กฎหมายเสร็จไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ และต้องรอให้รัฐบาลชุดต่อไป
พิจารณายืนยันก่อนการพิจารณาต่อไปหรือไม่ อันจะทําให้ประชาชนเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์
กัญชาเป็นยารักษาโรค เพราะจากผลการวิจัยต่าง ๆ ยืนยันตรงกันว่า กัญชาสามารถนํามารักษาโรค
บางอย่างได้ เช่น บรรเทาอาการปวดจากมะเร็ง แก้คลื่นไส้อาเจียนจากการทําคีโม โรคปลอกประสาท
อักเสบ เป็นต้น
สําหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ มีทั้งหมด ๑๗ มาตรา โดยส่วนหนึ่งมีการ
กําหนดพื้นที่ให้สามารถปลูกและวิจัยทดลองกัญชาได้ตามพื้นที่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) กําหนดเท่านั้น เพื่อนํามาใช้วิจัยทางการแพทย์
ที่ผ่านมากัญชาและพืชกระท่ อมไม่ สามารถปลดล็อ คได้ ส่งผลให้ มีนักโทษล้น คุ กกว่า ๓ เท่ า
อย่างไม่จําเป็น ในขณะที่ต่างประเทศ เช่น แคนนาดาปลดล็อคให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ ต่อจาก อุรุกวัย
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐหลัก ๆ เริ่มปลดล็อคให้ใช้ทางการแพทย์ แต่สําหรับประเทศไทย
จําเป็นต้องเริ่มจากทางการแพทย์เท่านั้นก่อน ไม่ใช่ปลดล็อคเพื่อสันทนาการ อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ
เช่ น ออสเตรเลี ย แคนาดา ปั จ จุ บั น สามารถส่ ง ออกกั ญ ชาทํ า รายได้ ใ ห้ ป ระเทศจํ า นวนมาก ดั ง นั้ น
หากประเทศไทยสามารถดําเนินการใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการทําให้มีรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล
ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงาน
นิติบัญญัติ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

๔
นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นด้วยการใช้กัญชาในการรักษาโรค
ซึ่งรัฐบาลโดยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ยาเสพติดขึ้นในปี ๒๕๕๗ ได้กําหนดให้มีการปลดล็อคกัญชา
เพื่อใช้ในการเป็นยารักษาโรค โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาในปี ๒๕๕๙ โดยร่างประมวลกฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกหรือ United Nations
General Assembly Special Session ๒๐๑๖:UNGASS ๒๐๑๖) ที่ มีคํ า แนะนํ า ให้ ภ าคีจ ะต้ องจํ ากั ด
การใช้ยาเสพติดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่งร่างประมวล
กฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้มีการผ่อนปรนการใช้ประโยชน์จากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ได้แก่
กัญชา และพืชกระท่อมเพื่อให้เสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพหรือเสพเพื่อการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงกําหนดให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย
ในส่วนของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และสํานักงาน ป.ป.ส. เห็นด้วยในหลักการร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ และเข้าใจดีว่า
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จําเป็นต้องมีความรอบคอบและ
อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการประกาศใช้เป็นกฎหมาย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีภารกิจที่ต้องดูแลและควบคุมเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในภาพรวมและทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้สํานักงาน ป.ป.ส. พิจารณาศึกษาข้อดีและข้อเสีย
เกี่ยวกับการให้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อให้ เสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผู้ประกอบวิ ชาชีพ
หรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงกําหนดให้ผู้เสพเป็นผู้ ป่วยไม่ เกิดปัญหาในส่วนที่เกี่ ยวข้องเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) ยังเห็นว่ากัญชาและพืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ แต่เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์และการวิจัยจึงมีการผ่อนปรนให้ดําเนินการได้

๕
นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์ ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) ด้านสํารวจพืชเสพติด
๑. ในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างมาตรา ๗ ซึ่งให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๙/๑ ในประเด็นการกําหนดพื้นที่
หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อทดลองเพาะปลูกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น เห็นว่ากัญชา
เป็ น พื ช ที่ มี ก ารเพาะปลู ก ระยะสั้ น ๓ – ๖ เดื อ น และมี ก ารเพาะปลู ก
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะพื้นที่ การตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอาจทําให้เกิด
ความไม่ ส มดุ ล ในการเพาะปลู ก พื ช เสพติ ด ดั ง กล่ า ว ควรมี ก ารแก้ ไ ขให้ เ ป็ น
ในลักษณะกฎกระทรวงหรือคําสั่งรัฐมนตรีหรือคําสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
๒. สําหรับพืชเสพติดดังกล่าวมิใช่เพียงการสกัดเพื่อนําสารออกมาใช้เท่านั้น แต่ลําต้นหรืออย่างอื่น
ที่เป็นส่วนประกอบของพืชสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นได้ การที่กฎหมายกําหนดให้มีข้อจํากัด
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการขออนุญาตต่าง ๆ มากเกินไปจะทําให้เสียโอกาสในหลายเรื่อง
แม้มีการสกัดสารออกมาแล้ว เช่น มีการนําเมล็ดมาสกัดเอาน้ํ ามั นแล้ ว แต่กากของเมล็ดยังสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น หากกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เปิดช่องไว้อาจทําให้เกิดปัญหาและเสียประโยชน์
ในการใช้สิ่งเหล่านี้ได้
๓. ในส่วนของสํานักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดตั้งสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ที่มีหน้าที่และภารกิจในการดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํารายงานการลักลอบปลูกพืชเสพติด
หรื อ จั ด ทํ า และสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยทางอากาศ ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม และข้ อ มู ล จากระบบ
ภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่สามารถจะดําเนินการเข้าไปที่ตรวจสอบ
ชี้เป้าหมาย สนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตัดฟันทําลายพืชเสพติด
ผิดกฎหมายได้ ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมได้
๔. จากการที่สํานักงาน ป.ป.ส. มีสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด มีการใช้ GIS
(Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการลงข้อมูล แนวทางอันหนึ่ง
ที่ ค วรปฏิ บัติ คื อ การกํ า หนดให้ มีก ารลงทะเบี ย นผู้ ใช้ และกํ า หนดให้ มีก ารแยกประเภทโดยแพทย์
ซึ่งอาจจะต้องมาแยกประเภทแพทย์เหมือนกันว่าคนไหนที่สามารถแยกได้ คือ ในส่วนที่ใครจะใช้หรือไม่
ตอนนี้ให้ลงทะเบียนไว้ก่อน พอลงทะเบียนแล้วเอามาเข้าระบบ GIS เราก็สามารถรู้ได้ว่าคนที่ใช้ทั้งหมด
อยู่ที่ใดของประเทศ และจะเลือกว่าพื้นที่ที่สมควรจะปลูกมากน้อยแค่ไหน มีองค์ความรู้อยู่ตรงนั้นหรือไม่
ซึ่งเป็นเรื่องของการวางกรอบนโยบายในการควบคุม ซึ่งในระยะยาวมันจะเป็นไปได้ด้วยดี หากประเทศไทย
จะเป็น hub โดยส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้ แล้วการควบคุมตรงนี้กล้าพูดว่าวิธีการควบคุมในลักษณะเช่นนี้
มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทํา ที่ผ่านมาได้ทํากับฝิ่นมาแล้วและประสบความสําเร็จด้วยดี ประเทศ
ที่อนุญาตให้ขายฝิ่ นได้โดยถูกกฎหมาย ๗ ประเทศ ก็ไม่ มีระบบข้อมูลในลักษณะเช่ นนี้ เพราะฉะนั้น

๖
ในส่วนของระบบการลงทะเบียน หากทําได้ควรทําก่อน เพราะจะเป็นตัวชี้ได้ว่าเราจะมีกรณีศึกษาแบบใด
และอยู่ที่ไหนบ้าง สําหรับกระท่อมเป็นไม้ยืนต้น โตเร็ว ปลูกได้ในน้ํา หากต้นมีอายุ ๑๐ ปี ก็สามารถตัดมา
ขายเป็นไม้ได้ ในส่วนของกระท่อมถ้าหากทําได้จริง ๆ ก็จะสามารถเป็นป่าชุมชนได้ เป็นไม้เศรษฐกิจได้
เมื่อกระท่อมอยู่ในป่าพรุได้ก็จะเป็นป่ากันชนกรณีคลื่นสึนามิได้สําหรับบางพื้นที่ในภาคใต้ สํานักงาน
ป.ป.ส. มีศักยภาพมากพอในการเอาข้อมูลที่มีการลงทะเบียนแล้วมาใส่ในระบบแผนที่เพื่อจะใช้ในการ
วิเคราะห์และจัดทํานโยบายในภาพใหญ่ในระยะยาว
เภสั ช กรหญิ ง นั น ทกาญจน์ สุ ว รรณปิ ฎ กกุ ล ผู้ อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
ในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
สกัดสารจากยาเสพติดของกลางหรือวัตถุดิบที่ได้จากของกลางที่มีการ
ผลิ ต ในบริ เ วณชายแดนประเทศไทยที่ มีส ารที เ อชซี (THC) เป็ น สาร
กล่อมประสาท และ ซีบีดี (CBD) สําหรับรักษากลุ่มโรคลมชัก โดยที่
องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะกรรมการศึกษาประโยชน์กัญชาทาง
การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการพิจารณาต่อไปว่าสัดส่วน
ของสารทีเอชซี (THC) ต่อสารซีบีดี (CBD) จะเป็นเท่าไหร่ที่จะสามารถ
นํามาใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้น
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์เลือก
กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ากัญชาและพืชกระท่อม
มีประโยชน์ในทางการแพทย์ ได้มีการติดตามและศึกษา
เกี่ยวกับกัญชาว่ามีประโยชน์ในทางการแพทย์ ซึ่งกัญชา
มี ส ารแคนนาบิ น อยด์ (Cannabinoid) ๒ ชนิ ด คื อ
สาร CBD (Cannabidiol) และสาร THC (Tetrahydrocannabinol) โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์เลือกได้ติดตามและศึกษาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของผู้บริหารกระทรวง เห็นว่าควร
มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์และต้องสร้างความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นกับสังคม
ว่าเมื่อมีการนํามาใช้แล้วจะสามารถควบคุมดูแลได้
สํ า หรั บ การเพิ่ มประเด็ น ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การตรากฎกระทรวง
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่ ๑
ถึง ๔ ได้แก่ ทุ กส่ ว นของพืชกั ญชา ทุ ก ส่วนของพื ชกระท่ อม เห็ ดขี้ ค วาย เป็ นต้ น ให้ เป็ น ในลั ก ษณะ
ประเภทที่ ๒ ที่สามารถนํามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์

๗
และใช้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเท่านั้น เช่น มอร์ฟีน เมทาโดน เป็นต้น ให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถ
ดํา เนิ น การแจกจ่า ยเพื่ อ ใช้ใ นการรั ก ษาทางการแพทย์ และให้ บ ริ ห ารจัด การควบคุ มโดยสํ านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้จําหน่าย ควบคุม และแจกจ่ายเหมือนยาเสพติดประเภท ๒ อื่น ๆ
ที่ ใช้ในวงการแพทย์ในปัจ จุ บัน ดั งนั้น หากกํ าหนดให้กระทรวงสาธารณสุข สามารถที่ จะดํ าเนิ นการ
ตรากฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ให้ปรากฏในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างยิ่ง
กรมการแพทย์จะมีการติดตามและศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ต่างประเทศเกี่ยวกับประโยชน์ของ
กัญชาและใบกระท่อม โดยโรคที่มีหลักฐานทางวิชาการวิจัยสนับสนุนชัดเจนว่ากัญชามีประโยชน์ในการ
รักษา ได้แก่
๑) ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบําบัดแล้วคลื่นไส้อาเจียน
๒) โรคลมชักในเด็กที่รักษายาก หรือลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ
๓) ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
๔) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทที่รักษาด้วยวิธีการต่างๆ แล้วไม่ได้ผล สารสกัดจากกัญชา
อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยลงได้
แต่อย่างไรก็ตาม การนํามาใช้ต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ และเงื่อนไขผู้ป่วยเป็นรายกรณีไป
เนื่องจากกัญชาเป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์แบบผสมผสานทั้งกระตุ้นประสาท กดประสาท และหลอนประสาท
ด้วยนั่นเอง ทั้งนี้ สําหรับผลการศึกษาวิจัยจากทั่วโลกเกี่ยวกับการใช้รักษาโรคมะเร็งพบว่ามีส่วนในการรักษา
ได้ในมะเร็งปากมดลูกเฉพาะที่มีการทําการรักษาในหน่วยทดลอง แต่มะเร็งอื่น ๆ ยังมีการศึกษาวิจัยอยู่
และยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีการพิจาณาเกี่ยวกับประโยชน์ในการ
รักษาโรคของกัญชาที่มีอยู่ในตํารับยาประมาณ ๑๐๐ กว่าตํารับ แต่เห็นว่ามีอยู่ ๔ ตํารับที่มีมาตรฐาน
และสามารถนํามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ได้แก่
๑) ตํารับยาสุขไสยาสน์ ในคัมภีร์โอสถพระนารายณ์
๒) ตํารับยาทําลายเขาพระสุเมรุ ในคัมภีร์ชวดาร
๓) ตํารับยาน้ํามันสนั่นไตรภพ ในคัมภีร์กษัย
๔) ตํารับยาทัพยาธิคุณ ในคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร
การจะนํามาใช้ในส่วนการรักษาที่เกี่ยวข้องกับบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรค Stroke (โรคหลอดเลือดสมอง) และผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยจะต้องมีการดูแล
ควบคุมให้นํามาใช้เฉพาะรักษาโรคเท่านั้น ในอดีตการสกัดจากดอกเกสรตัวเมียของกัญชา กระทรวง
มีความกังวลในกรณีถูกนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาจทําให้ควบคุมได้ยาก แต่หากมีการแปรรูปเป็นลักษณะอื่น
จะทําให้ควบคุมได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงเห็นว่าอาจมีการนําร่องในการใช้ตํารับยาน้ํามันสนั่นไตรภพ
ในคัมภี ร์กษัยดําเนินการก่อน กองยาแผนไทยและสมุ นไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
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ทางเลือกมีความพร้อมในหลายประการสําหรับการผลิตแบบระบบปิด โดยแนวทางการใช้เทคโนโลยี
ทางการเกษตรเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้เทคโนโลยีการปลูก
แบบระบบปิดเพื่อพัฒนาการปลูกแบบระบบปิดที่เกิดจากปัญหาที่พบเจอในการปลูกพืชแบบธรรมชาติ
ซึ่งไม่สามารถควบคุ มปัจ จั ยทางสิ่ งแวดล้ อมต่างๆ ที่ มีผลต่อ การเจริญเติบโตของพื ชได้ เช่ น ลม ฝน
แสงแดด เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกแบบระบบปิด ซึ่งจะ
ทํา ให้สามารถควบคุ มได้ แ ละขณะนี้ ค าดว่ าจะดํา เนิ น การเสร็ จ ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ จะทํ า ให้
กองยาแผนไทยและสมุนไพรสามารถผลิตกัญชาเพื่อนํามาใช้ในการทดลองในระยะเริ่มต้นเท่านั้นส่วน
การนําไปใช้แต่ยังคงไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีที่มีความชัดเจนในการนําไปใช้ คือ สถาบันประสาท
ได้นํามาทดลองและวิจัยเพื่อใช้ในกลุ่มโรค Multiple Sclerosis เรียกอีกอย่างว่าโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
คือ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ส่งผลต่อสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทตา
พ.ต.ท. ยิ่งเทพ จันทรังษี กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
การปลดล็อคกัญชาครั้งนี้เบื้องต้นประเด็นและหลักการไม่แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ที่ทาง ครม.ได้เห็นชอบแล้ว
ซึ่งจะมีผลถึงสารเสพติดประเภท ๕ อื่นๆทั้งหมด นอกจากกัญชา
และกระท่ อ มด้ ว ย และหากกฎหมายดั ง กล่ า วออกมาทั น ร่ า ง
กฎหมายฉบับนี้ก็จะไม่ต้องดําเนินการต่อ หรือตกไป
สําหรับข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่..) มีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ด้วย
ประเด็ นที่ ตั้ งข้อสังเกต คื อ มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความใน
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือ
ประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ ๑๐๐ กรัม
ขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายการมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครอง
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย
การขอรั บใบอนุญาตและการออกใบอนุ ญาต ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
กล่ า วคื อ มาตรา ๔ ที่ ย กเลิ ก มาตรา ๑๗ ครอบครองเพื่ อ จํ า หน่ า ยการมี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
ในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป
คําว่าสารบริสุทธิ์ อาจติด/นํามาจากบทบัญญัติยาเสพติด ทั้งนี้ เสพติดประเภท ๕ จะไม่มีการ
คํานวณสารบริสุทธิ์ อาทิ CBD (Cannabidol) THC (Tetrahydrocannabinol) ในสารบริสุทธิ์ของยา

๙
เสพติดประเภทที่ ๕ บางตัวจะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
พ.ศ. .... จะครอบคลุมถึงและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า พรบ.ยาเสพติดฉบับนี้
เภสั ช กรหญิ ง ดร. สุ ภ าภรณ์ ปิ ติ พ ร รองผู้ อํ า นวยการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร
สิ่งสําคัญกัญชาเป็นยาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
และยาในสัตว์เลี้ยง โดยกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งนํามาใช้
กับ สั ตว์ เลี้ ย งในกรณี ห้ า มใช้ ย าปฏิ ชีว นะกับ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง การศึ ก ษา
กัญญาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญ
๑. สําหรับการใช้น้ํามันกัญชาทางด้านการแพทย์แผนไทย มีการนําน้ํามันกัญชาสกัดมาใช้รักษา
โรคมะเร็ง แก้กษัย การรักษาของแพทย์ทางเลือก การนํามาใช้จะต้องเป็นการแก้ไขปัญหาโดยทําโมเดล
ตัวแบบการดําเนินการที่ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนอย่างวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีพื้นที่เข้ามาดําเนินการ เพื่อมีให้การนํามาใช้ มีการติดตามการใช้ ควบคุม
และบันทึกที่ชัดเจน
๒. ควรมีการกําหนดประเด็นการวิจัย การผลักดันที่มุ่งเป้าศึกษาให้เป็นระบบ มีการสนับสนุน
และติดตามการใช้ในผู้ป่วยด้วย
๓. ควรมีการหาวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนสามารถขึ้นทะเบียนการ
ปลูก มีการควบคุม ซึ่งกฎหมายต้องมีการควบคุมปลูกการกําหนดพื้นที่ปลูกกัญชาให้กับประชาชนทําได้
เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค
๔. ในอดีตการสกัดกัญชาทําได้ไม่ดีนัก และกัญชาทําละลายได้ไม่ดีในน้ํา มีการนํามาใส่ในอาหาร
แต่ปัจจุบันการสกัดดีขึ้นสามารถสกัดเพื่อเป็นยาเสพติดจะมีความซับซ้อน สามารถสกัดหาสารสําคัญและ
ควบคุมได้
ดังนั้น จึงขอให้ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการกําหนดโมเดล/รูปแบบ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
ดําเนินการได้แบบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ มีการนําใช้ประโยชน์ มีการควบคุม ติดตามการรักษากับ
ผู้ป่วยในรูปแบบของการรักษาทางเลือกและมีการนําสารสําคัญมาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งในการรักษาผู้ป่วย
แผนปัจจุบัน และการทํายาแผนโบราณบางตํารับ

๑๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้ จั ด การศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง และพั ฒ นาระบบยา คณะเภสั ช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
ขอสนับ สนุ น ร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ แต่ ใ นความประสงค์ ข อง
ศูนย์เฝ้าระวังฯ ต้องการให้มีการแยกกัญชาและกระท่อมออกมาเป็น
อีกฉบับหนึ่ง เพื่อความมั่นคงต้องมีการเตรียมความพร้อมจัดระบบ
ระยะยาวของประเทศซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง
ดั ง นั้ น การเตรี ย มพร้ อ มทั้ ง ระบบตั้ ง แต่ พั ฒ นาสายพั น ธุ์
การปลูกทั้งพืชกระท่อมและกัญชามีความสําคัญเท่า ๆ กัน และต้องพิจารณาศึกษาควบคู่กันไป
ประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีดังนี้
๑. เห็นด้วยกับผู้แทนจากป.ป.ส. ในการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ก่อให้เกิดความล่าช้า จึงเห็นควร
ให้ดําเนินการให้รวดเร็ว กระชับขึ้น
๒. การกําหนดโทษจําคุก ควรตัดออก เพราะเป็นการบีบบังคับผู้ใช้มากเกินไป
๓. ควรมีระบบการติดตามในเชิงบวกเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน โดยมีระบบติดตามการใช้
และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายฉบับนี้ ต้องการแก้ ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้กําหนดให้กัญชาและกระท่ อมเป็นยาเสพติ ดประเภทที่ ๕ "ต้องห้าม" เด็ ดขาด "ยกระดั บกั ญชา"
เป็นยาเสพติด ประเภท ๒ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ภายใต้การควบคุมแพทย์ เหมือน ฝิ่น
มอร์ฟีน ฯลฯ"
ทั้ ง นี้ จากหลั ก ฐานการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ ไ ม่ พ บชั ด เจนว่ า กระท่ อ มเป็ น ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
แต่กฎหมายไทยได้กําหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติด ดังนั้น กฎหมายต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน
เพื่อประโยชน์ของประเทศ และควรตรากฎหมายกัญชาและกระท่อมแยกออกเป็นกฎหมายอีกฉบับ
จะเหมาะสมกว่า

๑๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปัจจุบันมุมมองต่อกัญชาและกระท่อมเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่ง
ไม่ได้มองถึงการใช้ประโยชน์และการนํามา
๑.การใช้ยาแผนปัจ จุบันในการรักษาโรคมีความสามารถจํากัด
ความสามารถในการชะลอโรค และยามีผลข้างเคียง ซึ่งประชาชนไม่ทราบ
ว่าจะผลข้างเคียงในการทําลายอวัยวะ เช่น การใช้ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ
ที่มีผลต่อตับ ไตและทําให้เกิดหัวใจวายได้ สําหรับการใช้น้ํามันกัญชาเพียง
๑-๒ หยด สามารถนํามาใช้การรักษาแก้ปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแรงอย่าง
อนุพันธ์ของฝิ่น หรือมอร์ฟีน
๒. ยุทธศาสตร์ชาติกับการลดการเหลี่ยมล้ําของสังคม ยาต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประชาชน
เข้าถึงไม่ได้ ต้องมีการใช้ยาเพื่อการรักษาแพงมากอย่างยารักษาโรงมะเร็ง เป็นต้น
กัญชามีประโยชน์อย่างมากช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้
๑. การนํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ชะลอโรคได้จริง ซึ่งปรากฏในงานวิจัยที่กําหนดการ
นํามาใช้ไว้ชัดเจน มีสารอยู่กี่มิลิกรัม นํามารักษาโรคต้องใช้กี่มิลิกรัม
๒. การศึกษามีข้อบ่งชี้ว่ากัญชาช่วยลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ ซึ่งช่วยแก้ไขสมองที่มีการบิดเกร็ง
ของMultiple Sclerosis ซึ่งปกติยาที่ใช้ในการรักษามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท
กัญชาสามารถนํามารักษาโรคลมชักในเด็ก เมื่อนํากัญชามาใช้รักษาสามารถลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาโรคลมชักในปัจจุบันเดือนละ ๗,๕๐๐- ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. การรักษาโรคพาร์กินสัน และอัลไซเมอร์
ในสหรัฐอเมริกาได้มาการยกเลิกการใช้ยารักษาพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เนื่องจากยาที่ใช้อยู่ทําให้
เกิดอาการซึมเศร้า Depressive ยาจะทําให้เกิดการหลอกสมองว่ากระฉับกระเฉง ทานยาเหล่านี้มากขึ้น
ทําให้ต ายเร็วขึ้น แต่ การใช้ สารสกัดจากกั ญชามารั ก ษาได้ รั บการพิสู จ น์ จ ากรายงานทางการแพทย์
(Minnesota Report) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงในระดับโลกจากการทดลองวิจัยจากผู้ป่วยกว่า ๒,๒๐๐ –
๒,๓๐๐ คน พบว่าสามารถช่วยลดการเสียหายของสมอง และเพิ่มการทํางานของสมองได้ดีขึ้น และ
ช่วยลดการปวดทรมานได้โดยไม่ต้องใช้มอร์ฟีน
อย่างไรก็ดี ในการศึกษาเพื่อนํากัญชามาใช้ในการรักษาโรค ควรศึกษาจากงานวิจัยชั้นนําระดับ
โลกอย่าง Minnesota Report ซึ่งมีการทดลองในสัตว์ รวมทั้งข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ (ใต้ดิน)
ที่ศึกษาแล้วมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลมาศึกษา หากจะทําวิจัยควรศึกษาวิจัยนอกเหนือจากสี่โรคที่พิสูจน์
แล้วว่าสามารถนํามาใช้เพื่อการรักษาได้ และนําการศึกษาของนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ (อธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ที่ศึกษาการสกัดกัญชาเพื่อการรักษากว่า ๒,๐๐๐ ตํารับ

๑๒
และนําความรู้เหล่านี้มาศึกษาเพื่อใช้รักษาโรคของประเทศไทย ไม่ใช่รักษาโรคตามต่างประเทศโดยใช่ยา
แผนปัจจุบันที่เกิดผลข้างเคียงอย่างมาก และไม่ใช่การรักษาที่เป็นทางออกที่ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การปลดล็อคมีทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว การปลดล็อค
กัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรคจะต้องมีการดําเนินการประสาน
ระยะสั้ น ระยะยาว และดํ าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ ขอเสนอแนะ
เพื่อเป็นการปลดล็อคระยะยาวคือการแยกกัญชาออกจากกฎหมาย
ยาเสพติดอื่น อย่างไรก็ดีเพื่อให้เจตนารมณ์ที่ต้องการให้กัญชานํามาใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ รั ก ษาโรคจึ ง ขอเสนอแนะภาพรวมเชิ งกระบวนการ
ระยะยาว โดยต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งและดําเนินการ ๒ ระยะ
ดังนี้
๑. ระยะ Pre Marketing โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาตั้ งแต่ ก ารควบคุ ม การปลู ก การปรั บ ปรุ ง
สายพันธุ์ การวิจัยเทคโนโลยีสายพันธุ์ การศึกษาวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สารสกัดสารต้นแบบ การขึ้น
ทะเบียนยา
๒. ระยะ Post Marketing เป็ น การนํ า ผลมาขยายผลเป็ น อุ ต สาหกรรม กํ า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ควบคุมการกระจายผลิตภัณฑ์ กําหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจ ไปถึงผู้ใช้
ผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายกระบวนการดําเนินการจะต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
สิ่งที่จะขอฝากเกี่ยวกับกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพียงพอ
๑. ผู้สั่งจ่ ายยา หมอที่สั่งจ่ายยาสามารถกําหนดและสั่งจ่ายยาได้ อย่างถูก ต้องเพื่อการรักษา
ปริ มาณยาที่ ใช้ ใ นการรัก ษาในการกํ า หนดว่ าต้ องใช้ เท่า ไรกี่ ห ยด กี่ มิลลิ ก รั ม อย่ า งไร ควรมี สถาบั น
ทางการแพทย์กําหนดมาตรฐานและต้นแบบให้ชัดเจน
๒. ผู้ป่วย ผู้รับการรักษาควรมีการกําหนดคุณสมบัติที่เข้าข่ายรักษาได้
๓. ควรมีการกําหนดกระบวนการ ควบคุมคุณภาพการผลิต ในส่วน post marketing ให้ชัดเจน
เนื่องจากเรื่องกระบวนการเหล่านี้มีความซับซ้อน ต้องมีความรอบคอบและรัดกุม
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารปลดล็ อ คกั ญ ชาไปสู่ ก ารเป็ น ยารั ก ษาโรคได้ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การระยะยาว
การดําเนินการระยะสั้นอาจเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่การดําเนินการทั้งระบบ ซึ่งจริง ๆ
แล้วในเรื่องนี้มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ทั้งกระบวนการ ไม่ใช่เพียงสามารถนํากัญชามาผลิต
เป็ น ยาได้ แต่ ค วามพร้ อ มทั้ งระบบจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจและการเข้ าถึ งการกัญ ชาเพื่อ การรั ก ษาโรค
ก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

๑๓
แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กรรมการแพทยสภา และนายกสมาคมแพทย์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย
ประเทศไทยจะต้องสร้างนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรของ
ตนเอง เพราะประเทศเป็ น ถิ่ น กํ า เนิ ด ของเคนาดิก สปิ น ด้ า เอล
สต็อกบางสต็อกถูกเก็บไว้เป็น ๑๐ ปี แต่จะมีอัตราการงอกน้อย
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานที่ดีของพวกไฮบริด โดยต้อง
ศึ ก ษาเรื่ อ งของ GI หรื อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical
Indications) ซึ่ง GI จะสัมพันธ์กับการใช้ของการแพทย์แผนไทย
ที่ จ ะมี ค วามจํ า เพาะ ซึ่ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม และทํ า ให้ เ ราก้ า ว
กระโดด เป็ น significant (สํ าคั ญ) ของโลกได้ ในส่ วนนี้ ขอพู ดในฐานะที่ไ ด้ จัดหลั ก สูตรอบรมกัญชา
กับการแพทย์ และการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) มีคนเข้าอบรม ๕๐๐ กว่าคน
มีผู้สมัครเป็นนักวิจัยตั้งแต่ระดับ PHD จนถึงระดับปริญญาตรีกว่า ๑๐๐ คน ในทุกสาขา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ไม่ ว่าจะเป็นหมอหรื อเภสัชกรมักจะต้องการนําข้อวิจัยที่ยุติแล้ วมาใช้ ไม่ จําเป็น ต้องวิจั ยใหม่ ดังนั้น
ในร่างกฎหมายนี้ขอเสนอให้มีว่าด้วยระบบการใช้เลย ระบบการใช้ดีที่สุด คือ ต้องใช้โดยผู้รู้ก่อนและ
ใช้ในสถานที่ที่มีการควบคุมกํากับ มีบุคคลที่ต้องเทรนใช้แต่ต้องจํากัด มีโรคที่ต้องใช้ และมีระยะเวลา
ที่ชัดเจน ที่จะให้ผู้ป่วยมาลงทะเบียนเป็นโรคนั้น และผู้ป่วยจะใช้ได้ไม่เกิน ๒ เดือน หรือ ๑ เดือน และจะ
ได้รับบัตรผู้ป่วยที่ระบุว่าจําเป็นต้องใช้กัญชา ซึ่งอาจจะใช้วิธีการควบคุมแบบใช้มอร์ฟีนตามที่แพทย์
ได้ดําเนินการรักษา และไม่น่าจะเกิดการรั่วไหล หากนํามาใช้ในระบบการแพทย์แล้ว การแพทย์จะไป
ส่งเสริมให้นําไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะหน้าที่ในการควบคุมเป็นของรัฐ และรัฐคงมี
วิธีการหรือมาตรการที่ดีในการควบคุมกํากับดูแล และถ้าหากว่ายุติแล้วก็จะสามารถควบคุมกํากับได้
ตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่สายพันธุ์จนมาถึงเป็นยาใช้ ซึ่งจะได้ทั้งการควบคุมกํากับและการรักษาพยาบาลด้วย
รวมถึงการควบคุมกํากับและต่อยอดได้อีกด้วย
๑. ในส่วนของผู้ป่วยเห็นด้ วยกับที่นายบั ณฑู ร นิยมาภา กล่าวคื อต้องมีการพั ฒนาและปรั บปรุง
เพื่อให้ดียิ่งขึ้น จากที่ได้มีการอบรม ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมจะมีประสบการณ์ในการสกัดและรักษาโรค
กับผู้ป่วยมาแล้ว และเป็นวิศวกรที่จะผันตัวไปเป็นนักสกัด นําเข้าทั้งสายพันธุ์ โดยลักลอบนําเข้าสายพันธุ์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ติดไว้กับหมวกแก๊ป ติดไว้กับ CD หากประเทศไทยไม่พัฒนาหรือปลดล็อคสิ่งที่ได้
การยอมรับ หรือรักษาทางการแพทย์ได้แล้ว จะส่ งผลให้ประเทศได้รับสิ่งที่ไ ม่มีคุณภาพ ดังนั้น สิ่งที่
นายบัณฑูร นิยมาภาได้ทําไว้นั้น ยังคงจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกับนักวิชาการ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่นายบัณฑูร
นิยมาภา ทําในลักษณะพื้นบ้านมี Component อะไรบ้าง ถ้าหากได้ผลก็จะได้เป็นต้นแบบเพื่อการรักษา
ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยต่อไป หากเป็นลักษณะเช่นนี้ คาดว่าน่าจะเป็นที่พอใจด้วยกันทุกฝ่ายนี้

๑๔
๒. ในหลั ก กฎหมายเราไม่ ค วรเอาสิ ท ธิ์ ข องคนที่ จ ะได้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช สมุ น ไพรชนิ ด นี้ ไ ป
เปรียบเทียบคุณค่ากับผู้กระทําผิด โดยส่วนตัวยังยืนยันว่ากัญชามีข้อเสีย คือ ผลกระทบต่อการพัฒนา
สมองของเด็ก ขณะนี้ประเทศที่เปิดเสรีทั้งหมดกําลังประสบกับปัญหานี้ บางประเทศกําลังจะปิดการ
เปิดเสรี หากรู้ว่าเด็กอายุต่ํากว่า๑๖ ปีลงมาใช้กัญชาจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของสมอง การเชื่อมโยง
ของระบบสมอง ทําให้ EQ ต่ํา เป็นไปได้หรือไม่หากคนไข้เข้ามารับการรักษาจากหมอที่ถูกฝึกไปแล้ว
จะต้องให้มีการตรวจ และประเมินผลโดยหมอจิตแพทย์ทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ วิ ช า มหาคุ ณ
อดี ต คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) /คณบดี ค ณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ขณะนี้ยังเรียกว่าปลดล็อคไม่ได้ เพราะยัง
ทําไม่สําเร็จ แต่เป็นการหาทางออกที่ยังติดขัดอยู่
หลายประการสําหรับประมวลกฎหมายยาเสพติด
การติดตามว่าจะทําอย่างไรจึงจะทําให้กัญชาและกระท่อมพ้นจากเป็นยาเสพติดได้มีความหมายมาก
เพราะมันไม่ได้เป็นยาเสพติดเราไปหลงติดในรูปแบบของยาสมัยใหม่ที่มันทิ้งสารตกค้างอยู่ในกระเพาะ
ลําไส้ ทําลายตับ ไต และทําให้เกิดการเสียชีวิตปีละจํานวนมาก แต่เรากับไม่ได้เรียกมันว่ายาเสพติด
แต่กับกัญชาซึ่งเป็นยารักษาโรคและเป็นสารที่มีฤทธิ์ทําให้นอนหลับสบายที่โบราณเรียกว่าตํารับสุขไสยาสน์
เรากับเรียกว่ายาเสพติด การเคลื่อนไหวในช่วงปีเศษ ๆ ที่ผ่านมาได้ทําให้ความคิดของคนไทยเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม โดยเฉพาะ Mild Set ที่คิดว่า “กัญชา กระท่อมเป็นพืชเสพติด” มาเป็น “กัญชา กระท่อม
เป็นพืชที่มีประโยชน์ ใช้ในการวิจัย ใช้ในการรักษาโรคได้” ตอนแรกที่ผมเสนอให้แก้ไขกฎหมายยาเสพติด
เพื่อ ให้ พ้น จากการห้า มใช้ เพื่ อ ให้ ใ ช้ ในการวิ จั ย การรั ก ษาโรคจะทํ าได้ ห รือ ไม่ มี แ ต่ค นคั ดค้ านและ
แสดงความไม่ เ ห็ น ด้ ว ย การที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมายยาเสพติ ด
เพียงชั่วคราว ถึงแม้จะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาก็ไม่ตอบสนองสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังทํากันอยู่
ที่ถือเป็นคุณูปการของประเทศ ต้องทําโดยสมบูรณ์แบบด้วยหลักเกณฑ์หลักการ ๓ ประเด็น ได้แก่
๑. เลิกคิดว่ากัญชาและกระท่อมเป็นพืชยาเสพติด ปลดล็อคอันนี้ถือว่าปลดล็อคอันใหญ่ที่สุด
การที่เรามีพืชที่มีคุณูปการอย่างนี้ โดยเฉพาะกระท่อมซึ่งคนในภาคใต้ใช้ อยู่เป็นประจําขณะออกไป
กรีดยางพารา เพราะต้องตื่นออกไปกรีดยางตั้งแต่เช้ามืดถ้าไม่ใช้กระท่อมเป็นไปไม่ได้เลย ต้องคิดว่า
มันเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เราไม่ควรทําให้เป็นพืชเสพติด เพราะถ้ามันเป็นยา
ในการรักษาโรคก็จะมีพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ควบคุมอยู่แล้วโดยตัวของมันเอง หากผลิตออกมา
เป็นยาแล้วมีฤทธิ์ไม่ร้ายแรง อย่างเช่น เมทแอมเฟตามีน ฝิ่น ที่เป็นยาเสพติดจริ ง ๆ ในต่ างประเทศ
จะไม่ พู ด ถึ ง กั ญ ชา กระท่ อ มว่ า เป็ น ยาเสพติ ด แต่ จ ะพู ด ถึ ง ฝิ่ น โคเคน ยาไอซ์ เมทแอมเฟตามี น
เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแนวคิด แต่ตอนนี้มันยังไปไม่ถึง แต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แต่เราต้อง

๑๕
เขียนไว้ในเหตุผลในการแก้ไขว่า “เพื่อแก้ไขให้งานวิจัยให้งานการรักษาโรคเป็นไปด้วยความราบรื่น
ก่อนที่จะมีการให้เพื่อพืชเหล่านี้พ้นจากพืชเสพติด”
๒. ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่ให้บริษัทใหญ่ ๆ ที่ผลิตเพื่อการค้าการพาณิชย์เข้าถึงได้
แต่เพียงอย่างเดียว ต้องป้องกันไม่ให้เกิดสัมปทานอย่างเด็ดขาด ไม่ให้องค์กรใหญ่มาผูกขาดตัดตอน
ไม่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ แล้วเราต้องเสียเงินซื้อด้วยความยากลําบากแล้วมันจะแตกต่างอย่างไรดังเช่น
ที่ เ ราเคยต้ อ งซื้ อ มอร์ ฟี น มาใช้ มอร์ ฟี น คนที่ เ ป็ น คนควบคุ ม เป็ น ฝรั่ ง เราไม่ ส ามารถผลิ ต มอร์ ฟี น
ออกมาใช้เองได้ เนื่องจากบริษัทที่ผลิตไม่แบ่งเฉลี่ยรายได้มาให้ประเทศไทย เราจึงต้องควบคุมไม่ให้มีการ
ผูกขาดอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีการควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มันเป็นของเถื่อน เช่น
เหล้าเถื่อน เพราะมันจะเป็นอันตราย เกิดผลข้างเคียง
๓. งานวิจัยมีอยู่แล้วทําไมต้องมีการอนุญาตต้องทําอะไรให้ซับซ้อน ควรให้มหาวิทยาลัยทําการ
วิจัยไปได้เลย หมายความว่า รองรับงานวิจัยที่เคยเป็นมาแล้ว อย่าให้เป็นประเด็นที่ขัดขวางหรือปิดโซ่
ตรวนอยู่ งานวิจัยต้องปล่อยให้เป็นอิสระภายใต้การควบคุมดูแลทางวิชาการ ซึ่งขณะนี้ การวิจัยทั้งหลาย
อยู่ในระบบ เช่น การวิจัยในคน ในสัตว์ มหาวิ ทยาลัยต่ าง ๆ ก็มีคณะกรรมการวิ จัยในคน ในมนุษย์
ในสัตว์อยู่แล้ว ก็ควรเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมารองรับ อย่าไปสร้างระบบให้มันซับซ้อน ซึ่งจะทําให้ผลการวิจัย
มันไม่ก้าวหน้า เช่น มหาวิทยาลัยรั งสิตผลิตยาพ่น ได้ แต่สามารถนําไปทดลองในคนได้ ทําได้เฉพาะ
ในสัตว์ เราจึงควรเปิดโอกาสให้มีการรักษาโดยงานวิจัยที่ต่อเนื่องและไม่มีความผิดเลยถ้าเป็นการรักษา
กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามปลดล็อคตั้งแต่ Hem ก็คือเรื่องของกันชง Hem เน้นทําเสื้อของผู้ที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ของกันชงซึ่งเป็นสายพันธ์ของกัญชา แล้วก็มีทําการอนุญาตที่ต้องขออนุญาตผลิต จําหน่าย
นําเข้า ส่งออก แม้จะมีกฎกระทรวงแต่ตอนขออนุญาตจริง ๆ ยุ่งยากที่สุดในโลก เพราะคนไปคิดว่าใคร
มีอยู่มีความผิด เพราะการปลดล็อคมันต้องปลดล็อคไม่ให้มีความผิดจึงไม่ควรเอาความผิดมาเป็นตัวตั้ง
เราเขียนกฎหมายขึ้นจากคนเลวไม่ใช่คนเลวเป็นคนเขียน หมายความว่า เราเขียนเพราะมีคนเลว จึงต้อง
ควบคุมคนเลว เมื่อไหร่เราจะเขียนกฎหมายเพื่อคนดีบ้าง คนที่ต้องการใช้ คนที่รออยู่เขาเป็นคนดี แต่เขา
กําลังจะตาย จึงต้องลักลอบเอามารักษา แล้วเราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่
พลเรือเอก ชาญชั ย เจริ ญสุ วรรณ อดี ตสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ /นายกสภาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ แ ผนไทยและตํ า รั บ ยาไทยถื อ เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
ที่สําคัญของชาติ ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาและส่งเสริมให้มีการ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ดังนั้น ในการแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้สามารถนํากัญชามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้
จึงควรแก้ไ ขกฎหมายให้ ครอบคลุ มไปถึ งการแพทย์ แผนไทยและ
ตํารับยาไทยด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนําตํารับยาหรือการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทยที่มีการ
รักษากันมาอย่างยาวนานมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๑๖
๑. ควรเพิ่มเติมตํารับยาแผนไทยของชาติตามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศ
กําหนดตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตํารับการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ในมาตรา ๗ (๓)
๒. ควรแก้ไขมาตรา ๙ โดยให้เพิ่มอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้ง
อธิบ ดีกรมสนับ สนุนบริการสุขภาพเป็น กรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้ โทษ เพื่อให้
สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนํากัญชาและกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์ได้
รวมทั้งให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย จํานวน ๑ คน ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
อีกไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย
๓. ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ (๑) มาตรา ๑๙ (๓) (ค) และมาตรา ๔๘ (๑) ให้ครอบคลุมถึง
การแพทย์แผนไทยด้วย
๔. ควรเพิ่ ม เติ ม เหตุ ผ ลท้ า ยร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ให้ครอบคลุมไปถึงการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์แผนไทยด้วย
นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์
กัญชาและกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถ
สร้างมูลค่าและรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล ดังนั้น จึงควรแก้
กฎหมายยาเสพติดให้โทษ โดยคํานึงถึงประโยชน์และความต้องการ
ของผู้ที่มีความจําเป็นต้องใช้เป็นหลัก
๑. ควรแก้ไขกฎหมายให้สามารถนํากระท่อมมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ด้วย
๒. ควรแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมถึงการแพทย์แผนไทย
โดยให้สามารถนํากัญชาหรือกระท่อมมาใช้ในการรักษาได้
๓. ควรกําหนดเงื่ อนไขต่าง ๆ ในการควบคุ มการนํ ากัญชามาใช้ประโยชน์ให้น้ อยที่สุดเท่ าที่
จะสามารถกระทําได้ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ด้านการศึกษาวิจัยกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและ
แผนไทยให้สามารถศึกษาวิจัยได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ควรมีกลไกป้องกันการผูกขาดการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถผลิตได้อย่างเท่าเทียมกัน

๑๗
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด โดยขอให้มี
การแก้ไขดังนี้
๑. มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยา
เสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๒ หรื อ ประเภท ๕ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ …”
ตามบทบัญญัติดังกล่าว ควรตัดคําว่า “...เฉพาะในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ...”
เพื่อไม่ให้กฎหมายมีการตีความแคบเกินไป และน่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมยิ่งขึ้น
๒. มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การมี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๒ หรื อ ประเภท ๕ ไว้ ใ นครอบครองไม่ เ กิ น จํ า นวน
ที่ จํ าเป็ น สํ า หรั บ ใช้ รั กษาโรคเฉพาะตั ว โดยมี ห นั งสือรั บรองของผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ เวชกรรม หรื อ ผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา”
ประเด็นนี้ มีข้อกังวลในทางปฏิบัติ กรณีเมื่อบุคคลครอบครองยาเพื่อเป็นการรักษาโรคเฉพาะตัว
โดยมี หนังสือรับรองและมีการนําเข้ ายานี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย หากมิได้กํ าหนดตั วยาที่ ไว้ ในการ
ครอบครองจะทําให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ การตีความว่ามีสารใดบ้างที่อนุญาตให้ ถือครองได้ ดังนั้ น
จึงควรมีการบัญญัติหรือมีการทําข้อสังเกตไว้ท้ายกฎหมายถึงสารใดบ้างที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรอง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางปฏิบัติยิ่งขึ้น
๓. มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา เสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย
หรือองค์การเภสัชกรรม
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ หรือ

๑๘
(๓) ผู้ประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม ผู้ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวช กรรมไทย หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
(ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย”
เสนอให้แก้ไขจาก (ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็น (ก) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
เพื่อเป็นการสงวนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย เกรงว่าผู้ประกอบการต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย
นานแล้วจะมาดําเนินการแทนคนไทย และคนไทยอาจไม่มีความพร้อมเพียงพอทําให้เกิดการผูกขาดได้
๔. มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ มความต่ อ ไปนี้เ ป็ น มาตรา ๑๙/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ “มาตรา ๑๙/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติดเห็ นสมควร
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ และการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จะกําหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ หรืออาจ ใช้ผลิต
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕
(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดประเภท ๕
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท ๕ ในปริมาณที่กําหนด...”
ในมาตราดังกล่าวนี้ เสนอให้มีการแก้ไขดังนี้
๑. “มาตรา ๑๙/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควร เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์…” ควรตัดคําว่า “การศึกษาวิจัย”มีการแก้ไขเป็น “...เพื่อ
ประโยชน์ในทางการแพทย์..” เพื่อเป็นการบัญญัติให้ชัดเจนว่านําไปกัญชาไปใช้ประโยชน์มากกว่าที่จะ
เป็นการศึกษาเท่านั้น
๒. ควรปรับ แก้ไขเชื่อมจาก “และ” เป็น “หรือ” ในบทบัญญัตินี้ “มาตรา ๑๙/๑ ในกรณีที่
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด เห็ น สมควร เพื่ อ ประโยชน์ ในทางการแพทย์ หรื อ
การป้องกันปราบปราม หรือ แก้ไขปัญหายาเสพติด...”
๓. ความในวรรค (๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕
หรืออาจ ใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้ โทษประเภท ๕ ควรตัดคําว่า “ทดลอง” เพื่อให้ สอดคล้องกับการ
ปรับแก้ไข “...เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์..” ในมาตรานี้

๑๙
นายไพศาล ลิ้ มสถิตย์ กรรมการบริ หารศูน ย์กฎหมาย
สุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ควรบั ญ ญั ติ ใ ห้ กั ญ ชาและกระท่ อ มเป็ น ยาเสพติ ด
ประเภทที่ ๒
๒. ควรเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ตํ า รั บ ยาแผนไทยในตํ า รา
การแพทย์แผนไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นตํารับยา
ตามมาตรา ๗ (๓) ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตํารับยาแผนปัจจุบัน
และตํารับยาแผนไทย เพื่อสนับสนุนให้มีเกิดการนําไปใช้กันอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๓. ควรมีการทบทวนการแยกประเภทของยาเสพติดให้โทษ เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติเสนอนั้น ยั งคงบั ญญัติให้กัญชาและ
กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ แต่ขณะเดียวกันกลับนําบทบัญญัติการบังคับใช้ยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๒ มาใช้บังคับกับยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ด้วยซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการนํา
กัญชาหรือกระท่อมมาใช้เช่นเดียวกับมอร์ฟีน และจะส่งผลให้เกิดการผูกขาดในการผลิตและการใช้ขึ้น
๔. ควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ครอบคลุ มไปถึงประโยชน์ ในการ
ศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ หรือเพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศด้วย
เพื่ อ ไม่ ให้ เกิด การผู ก ขาดการใช้ ป ระโยชน์เฉพาะหน่วยงานของทางราชการเท่า นั้น ซึ่งจะส่ งผลเสีย
หลายประการ ขาดการแข่งขัน ทําให้เสียโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
๕. ควรแก้ ไขเพิ่ มเติ มมาตรา ๕ โดยการยกเว้นไม่ ให้พระราชบั ญญัตินี้บังคับใช้ แก่สํานั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงานดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการศึกษาวิจัย กํากับดูแล หรือผลิตตํารับยาแผนไทย
จึงไม่ควรต้องขออนุญาตใด ๆ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ
๖. ควรยกเลิกการกําหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติด เนื่องจากในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกไม่ได้
กํ า หนดให้ ก ระท่ อ มเป็ น ยาเสพติ ด เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า สารเสพติ ด ที่ พ บใบกระท่ อ ม คื อ ไมทราไจนี น
(Mitragynine) ซึ่งเป็นสารเสพติดระดับเดียวกับสารนิโคตินในบุหรี่ ซึ่งไม่มีผลร้ายแรงต่อร่างกาย
แต่ควรมีการควบคุมไม่ให้มีการนํากระท่อมไปผสมกับสารออกฤทธิ์อื่น ๆ และให้ถือเป็นความผิดด้วย
๗. ควรเพิ่ มอธิ บ ดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกและอธิ บดี ก รมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษด้วย
๘. ควรเพิ่มจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษอีก จํานวน
๒ คน โดยให้ระบุประเภทหรือระบุความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านด้วย ซึ่งอาจสามารถระบุด้านเดียวหรือ
หลาย ๆ ด้านก็ได้ เช่น ด้านพฤกษาศาสตร์ เภสัชวิทยา การแพทย์ สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย

๒๐
ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย จิตเวช เพื่อให้มีความครอบคลุมความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เพื่อป้องกันปัญหาการนําตัวแทนของบริษัทยาเอกชนหรือเจ้าของโรงพยาบาลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ควรปรั บ ปรุ งบทกําหนดโทษที่เ กี่ ยวข้ องกั บ กั ญชาและกระท่ อม ซึ่ งเป็นยาเสพติ ดให้โทษ
ประเภท ๕ ให้เหมาะสม โดยโทษต้องไม่สูงเหมือนกับยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ซึ่งอาจจะกําหนด
แยกออกมาเป็นบทเฉพาะก็ได้
รองศาสตราจารย์ เภสั ช กรหญิ ง ดร.นริ ศ า คํ า แก่ น ผู้ แ ทนจากวิ ท ยาลั ย เภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๒๖ ได้ บั ญ ญั ติ ว่ า สามารถนํ า ยาเสพติ ด มาใช้
ในการศึกษาวิจัยได้ และมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยขึ้น
โดยอาศัยเงื่อนไขของกฎหมายนี้ หากมีการยกเลิกมาตรา
๒๖ ไป จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยของเอกชนมีปัญหาในการ
ครอบครองเพื่ อ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย โดยทางมหาวิ ท ยาลั ย
เอกชนได้ทําการศึกษาวิจัยมาระดับหนึ่งแล้ว และเกิดนวัตกรรมที่สามารถใช้ในทางช่องปากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น ถ้าหากมีการยกเลิกความตามมาตรา ๒๖ ดังกล่าวออกไปอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการวิจัยขั้นต่อไปได้
ควรให้คําจํากัดความคําว่า “กัญชา” ในความหมายของพืชให้ชัดเจน การคํานวณสารบริสุทธิ์
ให้เป็นสาร THCA ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีไม่ต่ําหรือมากกว่าเท่าไร แต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภท ๒
ต้องระบุในกรณีที่เป็นสารสกัดขึ้นไป หรือรูปแบบอื่นใด เช่น ทิงเจอร์ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเภสัช
ภัณฑ์ต่าง ๆ ควรระบุให้ชัดว่าสารบริสุทธิ์นั้นเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพราะสาร THC
เป็ น วัตถุ ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทประเภท ๑ แต่สาร THCA ซึ่ งเป็นสารตั้งต้ น (Precursor) ของ
สาร THC ยังไม่มีการระบุให้ชัดเจน ทั้งนี้ THCA สามารถเปลี่ยนแปลงรูปให้เป็น THC ได้โดยการเผาไหม้
ดั ง นั้ น จึ ง มี โ อกาสเปลี่ ย นรู ป ได้ ง่ า ยมาก จาก THCA เป็ น THC จาก THC เป็ น CBN ได้ อี ก ดั ง นั้ น
สารCannabinoid มีโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายมาก แม้กระทั่งสาร THC และ CBN ยังมีสูตรโมเลกุล
ที่ใกล้กันมาก และพบว่ายาบ้าที่มีขายในประเทศไทยมีสารตั้งต้นที่มีซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)
และมี ก ารนํ า กระบวนการทางเคมีเ ปลี่ ยนแปลงให้ เ ป็ นเมธแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ได้
ดังนั้น จึงควรควบคุมตั้งแต่สารตั้งต้น (Precursor)
กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่ควรทําเป็น Monograph และประเทศไทยควรบรรจุใน Thai Herbal
Pharmacopoeia เพื่อให้เป็นมาตรฐานสมุนไพรไทยให้สามารถควบคุมความบริสุทธิ์ของสารบริสุทธิ์ที่ได้
เพื่อใช้ในทางการแพทย์ การออกฤทธิ์ทั้งหลายอยู่ที่สาระสําคัญที่เป็นตัวออกฤทธิ์ ดังนั้น จึงต้องทําเป็น
มาตรฐานสารสกัดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๒๑
นายปานเทพ พั ว พงษ์ พั น ธ์ คณบดี ส ถาบั น แพทย์
บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิ ทยาลัยรังสิตได้ ทําการวิจัยทดลองโรคที่เกิดขึ้ น
ในประเทศไทย (โรคประจํ า ถิ่ น ) และเป็ น กั น มากที่ สุ ด คื อ
โรคมะเร็งท่อน้ําดี ทําการทดลองในห้องทดลองจากผู้ป่วยจริง
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า สาร THC ทําให้เซลล์มะเร็งท่อน้ําดี
ฝ่อและตายได้ ปัจจุบันกําลังวิจัยในหนูทดลอง หากไม่สามารถ
ทําการวิจัยต่อไปได้ จะไม่สามารถทราบได้ว่านําไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้อย่างไร
ปัจจุบันเราสามารถแยกสารสําคัญออกได้แบบ ๑๐๐% ทั้งสาร THC, CBN ฯลฯ แต่ไม่สามารถ
จดอนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ เ พราะอ้ า งว่ า เป็ น ยาเสพติ ด ในขณะที่ ต่ า งประเทศสามารถจดได้ แ ล้ ว ในขณะนี้
กระท่อมพันธุ์ไทยได้ถูกต่างประเทศจดสิทธิบัตรไปแล้ว ดังนั้น หากประเทศไทยยังช้า จะทําให้เสียโอกาส
ทางการแพทย์ ซึ่งระเบียบ กฎ กติกาที่จะออกใช้บังคับต่อไปอาจจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญ
หรือไม่ ในอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อาจเป็นฉบับที่ยั่งยืน เพราะความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในวันนี้ จะสามารถเป็นทางออกที่จะทําให้ใช้ได้
จริง วิจัยได้จริง และจดสิทธิบัตรได้จริง
สําหรับภูมิปัญญาไทยที่ใช้กัญชาในการรักษาโรคมีมานานหลายร้อยปี จึงไม่จําเป็นต้องมีการวิจัย
ซ้ําแล้ว หากต้องมีการวิจัยซ้ําก็เพื่อเป็นการยืนยัน แต่ต้องมีการใช้ได้ทันทีเพราะได้เคยมีการใช้มาแล้ว
และไม่ได้ใช้กับโรคที่เกิดใหม่แต่เป็นการใช้กับโรคที่ คุ้นเคยอยู่แล้ว ในอดี ตระบบความคิ ดและระบบ
บันทึกไม่เหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน ดังนั้น ไม่จําเป็นต้องใช้การวิจัยและการยืนยันในแพทย์แผนไทย
เพราะกฎหมายระบุให้ภูมิปัญญาไทยและตํารับยาไทยดําเนินการตามตํารับยาแห่งชาติที่ถูกกําหนดไว้
แล้ว ดังนั้น การปลดล็อคในครั้งนี้ ต้องให้ใช้ได้ทันทีไม่จําเป็นต้องรอการวิจัย
การดํ าเนิ น การพิ จ ารณา (ร่ าง) พระราชบั ญญั ติย าเสพติ ดให้ โทษ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ไ ด้
ดํ า เนิ น การสั ม มนาในขณะนี้ เห็ น ว่ า เป็ น ขั้ น ตอนกระบวนการที่ ร วดเร็ ว และเห็ น ควรสนั บ สนุ น ร่ า ง
พระราชบั ญญัตินี้ ในภาพรวม ประเด็น ที่ค วรพิจ ารณาประการที่ สํ าคั ญอยู่ ที่การใช้ บทลงโทษรวมถึ ง
มาตรการในการควบคุ ม ถ้ า เราควบคุ ม ในฐานะกั ญ ชาเป็ น ยาเสพติ ด ก็ จ ะพิ จ ารณาในรู ป แบบหนึ่ ง
แต่ถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบ เช่น งานวิจัยที่พูดถึงการเปรียบเทียบซึ่งมีการวิจัยต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี
เพื่อศึกษาถึงการเสพติดของสารเสพติด ๔ ชนิดว่ามนุษย์เสพติดอะไรมากกว่ากันเพื่อดูว่าควรต้องระวัง
อะไร ปรากฏว่านับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเสพสิ่งเหล่านี้ พบว่าการเสพครั้งแรกแล้วมีโอกาสติดต่อเนื่อง ได้แก่
๑) สารนิโคติน (๖๗%) ๒) แอลกอฮอร์ (๒๒.๗%) ๓) โคเคน (๒๐.๙%) ๔) กัญชา (๘.๙%) จากตัวเลข
ดังกล่าวนี้ ถ้าประเทศไทยยังมีมาตรการในการขายเหล้าและบุหรี่ได้และไม่ถูกบันทึกขึ้นบัญชียาเสพติด
ประเภทใดประเภทหนึ่งใน ๕ ประเภท ดังนั้นการกําหนดกัญชาในฐานะยาเสพติดให้รุนแรงกว่าสุราและ

๒๒
บุหรี่จึงเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมและไม่มีเหตุผล แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงไม่ให้มีการควบคุม ซึ่งจะต้อง
ควบคุมในกระบวนการหากนําไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งแม้ว่าจะเป็นยารักษาโรคทั่วไปหากใช้ผิดก็เกิดโทษได้
ดังนั้นการใช้ควรให้ผ่านผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง ซึ่งประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญคือ กัญชาที่ใช้ในทาง
สารสกัดสําคัญและถูกนํามาใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก หรือแพทย์แผนไทยที่เป็น
ตํารับยา
เห็นด้วยที่ต้องมีการสนับสนุนแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์เพราะเป็นภูมิปัญญา
เดียวที่ถูกบันทึกมาหลายร้อยปีว่าใช้ในมนุษย์จริง แต่มีความกังวลว่าถ้าปลดล็อคกัญชาแล้วจะเกิดการ
ผูกขาด โดยการสร้างมาตรการกฎเกณฑ์มากมายจนไม่มีใครทําได้นอกจากบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่
เพียงไม่กี่ราย สุดท้ายประชาชนจะถูกผูกขาดทั้งด้านคุณภาพและราคา
บูรพมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทานภูมิปัญญาการใช้กัญชาไว้ ซึ่งไม่ได้บันทึกเฉพาะในตํารา
โอสถพระนารายณ์เพียงเท่านั้น ยังมีบันทึกหลักฐานว่ากัญชาเป็นของประชาชนซึ่งได้บันทึกไว้ในศิลา
จารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจํานวน ๒ พันกว่าตํารับ ซึ่งในนั้นมีกัญชาอยู่ด้วย ทําให้เห็นว่า
กัญชาเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ จึงไม่ควรมีการผูกขาดและควรสร้างกฎเกณฑ์ให้น้อยที่สุด
และสามารถนํามาใช้ได้ทันที
ในความเป็นจริงปัจจุบันมีการลักลอบใช้กัญชาจํานวนมากในประเทศไทยเพราะทุกคนรักชีวิต
ของคนในครอบครัวทั้งในแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย ถ้าหากต้องการทราบภูมิปัญญาที่แท้จริง
ต้องมีการปลดล็อคความผิดในการลักลอบใช้ในอดีตเพื่อทําให้คนที่เคยใช้ในการรักษาได้ปรากฏตัวเพื่อ
รวบรวมภูมิปัญญาเหล่านี้มาใช้ได้อย่างแท้จริง ทําให้ได้องค์ความรู้มหาศาลทําให้เกิดเป็นภูมิปัญญาชาติได้
พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ
ถ้าหากใช้คําว่า ปลดล็อค ไม่ได้ อาจดําเนินการให้
เป็นการ กึ่งปลดล็อค คือต้องการให้สิ่งที่แก้ไขได้เปิดกว้างไว้
และเปิดโอกาสให้กฎหมายฉบับรองสอดรับได้ทันทีหลังจาก
มีการประกาศใช้ ยกตัวอย่างเช่น มาตรา ๖ ที่ปรับแก้ มาตรา
๑๙ ที่กล่าวถึงการเก็บรักษา และการจําหน่าย โดยเฉพาะอนุ
๓ ระบุเอาไว้ว่าผู้ที่จะเก็บรักษาหรือจําหน่ายได้ คือ เภสัชกร
แพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งประมวล
กฎหมายยาเสพติดมี มาตราที่ ระบุ ว่าผู้ ที่จะใช้ รักษาได้มี ๓
วิชาชีพ คือ แพทย์ แพทย์ แผนไทย และแพทย์แ ผนไทยประยุ ก ต์ ในกระทรวงสาธารณสุ ข มี วิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องถึง ๘ วิชาชีพ และในสถานการณ์ จริงพบว่ามีประชาชนใช้กันเองจํานวนมาก จึงต้องการ
ให้พิจารณาในประเด็นภาพรวมทั้งระบบ จึงเห็นควรมอบให้หน่วยงานรัฐกระทรวงใดดูแลรับผิดชอบ
ทั้งการปลูก การสกัด การเก็บรักษา และการนําไปใช้ โดยกระทรวงสาธารณะสุขซึ่งมีกรมแพทย์แผนไทย
เป็นผู้รับผิดชอบ หรือควรตั้งองค์กรที่ให้การรับรอง โดยต้องไม่สร้างเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ให้มากนัก

๒๓
โดยในระยะแรกต้องทํายาเสพติดให้เป็นยารักษาโรคก่อน ก่อนที่จะคิดเรื่องการพาณิชย์ ควรอนุญาต
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาอนุญาตว่าใครจะเป็นผู้ใช้หรือเก็บรักษากัญชาได้ โดยต้องมีการ
สอบและการรับรองมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ควรกําหนดกรอบว่าจะใช้รักษาโรค
อะไรบ้าง กรอบความจําเป็ นหรื อความสุดวิสัย ที่ต้องใช้ย า ซึ่งสามารถสร้ างกลวิธีที่จะกํากั บควบคุ ม
ขึ้นมาได้
การกําหนดขอบเขตการควบคุม จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าบางประเทศเช่น ประเทศ
ลาวหากมีการใช้กัญชาจะไม่ได้รับโทษทางอาญา แต่จะใช้โทษปรับและให้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือ
ประเทศอุ รุ ก วั ย มี ก ารกํ า หนดอายุ ผู้ ใ ช้ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน หรื อ ควรชี้ ใ ห้ เ ห็ น โทษของกั ญ ชาว่ า ทํ า ให้
ประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ลดน้อยลง ซึ่งอาจเตือนประชาชนได้ว่าผู้ที่อยู่ในวัยสืบพันธุ์ไม่ควรใช้ในทาง
สันทนาการ หรือมีการกําหนดให้ใช้ได้เฉพาะประชาชนในประเทศ ในอนาคตอาจมีพืชเสพติดชนิดอื่นที่มี
ประโยชน์ทางการแพทย์ จึงเห็น ว่าไม่ควรใช้ คําว่า กั ญชาเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงพืช
กระท่อมด้วย กฎหมายไม่ควรระบุจํากัดเฉพาะอาชีพบางอาชีพที่ใช้ได้ แต่ควรระบุว่าผู้ที่สามารถใช้ได้
ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชน
นางสายชล ศรทัตต์ ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อน
สิทธิด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ ชี้ แ จงมาในนามของผู้ ป่ ว ยโรค HIV, มะเร็ ง , ไต,
เบาหวาน, หัวใจ, SLE ฯลฯ เห็นว่ากัญชามี ประโยชน์ ต่อผู้ป่วย
จึงต้องการให้มีการใช้กับผู้ป่วยได้เร็วที่สุด ในวงการแพทย์ยังมี
ความเหลื่อมล้ําทางความเข้าใจ เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ มอร์ ฟี น around the clock ทํ า ให้ ค นไข้ ต้ อ งทุ ก ข์
ทรมานเพราะความเจ็บปวด ดังนั้น อะไรที่จะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น
จําเป็นต้องทําในทันที
ตํารับยาแผนไทยที่กระทรวงสาธารณะสุขให้การรับรองควรนําเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย
เช่น ตํารับยาเบญจอัมฤทธิ์ที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งตับ โดยระบบจัดการเริ่มจากโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ ท างเลื อ กของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งมี ค นไข้ ต้ อ งการมากมาย จึ ง ได้ ก ระจาย
ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในต่างจังหวัดเพื่อลดภาระผู้ป่วยในการเดินทาง ควรเริ่มโครงการลงทะเบียนผู้ป่วย
มะเร็งที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อทดลองการใช้ยารวมถึงผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ซึ่งจากการประชุม Healthy
Forum ต้ อ งสรุ ปงานทั้ งหมดให้กับ ผู้ ป่ วยทุกโรค ต้ องให้ ความรู้ และทั ศ นคติที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บ กัญชา
และให้ความรู้แก่ประชาชน
ในอนาคตต้องการให้กัญชาถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งถ้าไม่มีผลการประเมินในเมืองไทย
อนุ กรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จะไม่สามารถมี มติให้ ผ่านได้ จํ าเป็น ต้องมีการวิจัยทดลองซ้ําเพื่อ
ตอบคําถามของคณะอนุกรรมการ

๒๔
ควรมีการควบคุมเรื่องราคา โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในซึ่งทําหน้าที่ควบคุมราคา
สินค้า และควรมีการควบคุมเรื่องมาตรฐานเพราะผู้ป่วยที่นําไปใช้อาจเกิดผลข้างเคียงได้ และภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ทําเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลกําไร ยกตัวอย่างเช่น วัดธรรมประมง
ซึ่งมีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในฐานะผู้ป่วยไม่ว่าจะด้วยโรคเรื้อรังชนิดใด ย่อมต้องการสิทธิในการเลือกรับการรักษา เช่น
ถ้าผู้ป่วยมะเร็งระยะ ๑-๒ ได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันจนสิ้นสุดแล้ว หากต้ องการกัญชา
วันละ ๑-๒ หยดเพื่อการรักษาต่อ ย่อมเป็นสิทธ์ของผู้ป่วยที่จะเลือกได้ หรือจะเป็นแพทย์แผนไทยซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเฉพาะสารสกัดเพียงเท่านั้น
นายบัณฑูร นิยมาภา เครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์
สิ่ ง ที่ ค วรจํ า เป็ น ต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจให้ ต รงกั น ก่ อ นว่ า
กัญชาและกระท่อม เป็นพืชเภสัชที่มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น
บรรเทาอาการปวด แก้คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้
ทดแทนมอร์ ฟี น (Morphine) ซึ่ ง เป็ น ยาระงั บ ปวด ออกฤทธิ์
โดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางเพื่ อลดความรู้ สึกปวดที่มี
ราคาแพงกว่า และค่อนข้างมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย ในขณะที่
มีผู้ ป่ วยเพิ่ มขึ้น ปีละเป็น แสนคน และใช้เงิ นรั ก ษาจํานวนมาก
รัฐต้องสั่งซื้อค่ ายาเคมี ปีละกว่าหมื่น ล้านบาท จึงควรหันมาให้ ความสําคัญและสนับสนุนให้มีการนํ า
พืช สมุน ไพรมาใช้ประโยชน์อย่ างจริงจัง ซึ่ งมี ผลวิ จั ยพบว่า กั ญชาที่ ป ลูกในประเทศไทยมี คุ ณภาพดี
เป็นอันดับ ๒ รองจาก สปป. ลาว
ดร.แก้ ม หอม ณ ล้ านช้า ง แม่ มดกั ญ ชา ผู้เ ชี่ ย วชาญเรื่อ งกั ญ ชา
สมุนไพรเพื่อการรักษา
สํ าหรั บประเทศไทย เห็นว่ า ทุ กภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้ องต้ องให้ความรู้
ทําความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมในการมองกัญชาว่าเป็น
ยาเสพติดและเป็น สิ่งผิดกฎหมาย ประเด็น ที่ น่าสนใจ คื อ จะทําอย่ างไร
ให้สามารถนํากัญชามาใช้ไ ด้ อย่ างถู ก ต้ องตามกฎหมาย มี ศู น ย์ ก ลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) โดยการใช้กัญชาในทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ
แต่ต้องมีการควบคุมอย่างเป็น ระบบ มี การออกใบอนุ ญาตให้ ใช้ทางการ
แพทย์ ส่วนการวิจัยหรือทดลองในหนูวิจั ยนั้น เห็น ว่า ปัจ จุบั นมี ผลงานวิ จัยรองรับการใช้ ประโยชน์
จากกัญชาจํานวนมากแล้ว มีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาจนสามารถนํามาสกัดเพื่อรักษามะเร็งบางชนิด
ได้แล้ว ดังนั้น หากต้องมีการใช้เวลาในการวิจัยอีกก็จะทําให้เสียโอกาสแข่งขันกับหลายประเทศที่ส่งออก
กัญชาสร้างรายได้เข้าประเทศจํานวนมหาศาล

๒๕
นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจาก
โรคมะเร็งของตนเองเมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นในระยะที่ ๔
จึงได้ศึกษาค้นคว้าและหาความรู้ความเข้าใจจากงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การรักษาโรคมะเร็ง ได้ข้อสรุปมีวิธีการรักษามะเร็งจากกัญชา โดยเมื่อ
ประมาณ ๒๐ ปี ถึ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารสกั ด นํ า สาร THC จากกั ญ ชาที่ มี
ความเข้มข้นสูงหยดลงไปในถาดทดลองเพื่อรักษามะเร็ง ผลปรากฏว่า
เชื้อมะเร็งตาย ทําให้เข้าใจว่าสาร THC สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ ต่อมา
มีผลวิจัยล่าสุด พบว่า ตัวที่ไปทํ าให้มะเร็งตาย คือ สาร CBD ซึ่ งจากการทดลองกับผู้ ป่วยโรคมะเร็ง
โดยการหยดสาร CBD ใต้ลิ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ ๒ dropper หรือเท่ากับ ๖๐๐ ถึง ๑๐ มิลลิลิตร
พบว่า สาร CBD จะซึมเข้าทางเยื่อบุในปากแล้วเข้าสู่กระแสเลือด แล้วขึ้นสู่สมองแล้วขึ้นไปยังต่อมรับ
สัญญาณ ทําให้สมองส่งสัญญาณไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายให้ทําการซ่อมแซมตัวเองเนื่องจากอาการ
ป่วยของมนุษย์เกิดจากความผิดปกติของยีนส์ในเซลล์ เช่น โรคเบาหวานอาจมียีนส์บางตัวในตับหรือ
ตับ อ่อนผิดปกติ เป็นต้น สําหรับมะเร็งก็ เป็ นความผิดปกติของยีนส์ที่ฆ่าตัวตายเมื่อถึ งอายุขัย ดังนั้ น
เมื่อทําให้เกิดการกระตุ้นให้สมองสั่งการไปยังยีนส์ตัวที่บกพร่องให้ซ่อมแซมตัวเองได้ เซลล์ก็จะไม่เกิด
การตาย และเติบโตจนกระทั่ งสามารถสร้างเส้ นเลื อดเข้ามาเลี้ ย งตัวเอง โดยพบว่ าการใช้ สาร CBD
เพียงแค่ไม่กี่ dropper ในระยะเวลาเพียง ๑ – ๔ เดือน ผู้ป่วยมะเร็งบางคนหายจากโรค บางคนก็หยุด
การเติบโตของมะเร็งได้ แต่ก็มีบางส่วนไม่ได้มีผลใด ๆ เกิดขึ้น
ในประเทศอังกฤษ ได้มีการอนุญาตให้สามารถขายสาร CBD ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เมื่อเข้าไปค้นหาข้อมูลพบบริษัทที่ผลิตสาร CBD ที่มีคุณภาพ ซึ่งช่วงแรกบริษัทดังกล่าวมีการเผยแพร่
ภาพวีดีโอเกี่ยวกับกระบวนการผลิต CBD ออกสู่สาธารณะจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งทําให้ปัจจุบันในประเทศ
อังกฤษสามารถที่จะซื้อได้ตามใบสั่งแพทย์เฉพาะ THC แต่ในส่วนของสาร CBD ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
ส่วนร้านที่จัดจําหน่ายไม่ใช่ร้ายขายยา แต่กลับเป็นร้ายขายยาสูบ โดยผู้ซื้อสามารถซื้อได้ทุกเพศทุกวัย
หากเป็นนักเรียนนักศึกษาจะได้รับส่วนลด ๑๐ – ๑๕ % โดยที่นักเรียนสามารถซื้อได้ เนื่องจากพบว่า
บางคนมีอาการลมชักที่ไม่เหมือนลมชักทั่วไปในเด็กหรือคนสูงวัยที่อยู่ในภาวะตกใจหรือตึงเครียดแล้วเกิด
อาการชัก โดยมีการใช้สาร CBD ในการรักษาโดยการใช้ CBD ๑ หยดถึง ๑ dropper ประมาณ ๓๐
วินาทีจะหยุดชัก หรือกรณีนักเรียนที่เป็นอัจฉริยะที่มีสมาธิสั้นแล้วต้องใช้ยาแก้สมาธิสั้นที่มีผลข้างเคียง
ต่อระบบประสาทแล้วก็ทําให้เกิดความเครียดแล้วทําให้ร่างกายผอม มีการทดลองใช้สาร CBD แล้ว พบว่า
นั กเรี ย นที่หยอด CBD แค่ ๒ หยดต่อวั น ก็สามารถลดสมาธิสั้นได้ ทํ าให้ นักเรียนในอั งกฤษที่ จะสอบ
ก็สามารถซื้อสาร CBD มาใช้ได้ เพราะเห็นว่าไม่มีอันตราย ในส่วนโรคพาร์กินสันก็มีการแนะนําให้ใช้
สาร CBD ครึ่งออยล์ เพื่อการบําบัด และเมื่อมีผลวิจัยว่าสามารถรักษามะเร็งได้จึงทําให้คนในอังกฤษ
และยุโรปมีการซื้อไปใช้ และผลการใช้ส่วนใหญ่พบว่ามีอาการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่ไม่มีผล

๒๖
ประการใด โดยสาร CBD ที่สามารถรักษาได้ดี คือ มะเร็งตับ มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งในสมอง แต่ในบางรายสาร CBD ก็ไม่สามารถรักษาอาการลมชักได้ต้องใช้ควบคู่กับสาร THC
ด้วย โดยในช่วงแรกทางการอังกฤษอนุญาต แต่ต่อมาภายหลังเมื่อพบว่าการใช้สาร THC ในเด็กอายุต่ํากว่า
๑๖ ปี ที่ส่งผลกระตุ้นไปเรื่อย ๆ จนร่างกายไม่สามารถสร้างได้ทัน เมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งจะเกิดผลเสียหาย
ทางสมอง
การใช้สาร CBD แล้วได้ผลดีในหลายคนที่มีอาการเดียวกันผลเลือดลักษณะเดียวกัน ที่มีการใช้
ควบคู่กับการรักษาทางแพทย์ปัจจุบัน คือ การใช้ทาร์เก็ตเทด เธอราปี (Targeted therapy) เคมีบําบัด
หรื อ คี โ ม (Chemotherapy) ผลปรากฏว่ า มี ผ ลที่ เ ป็ น บวกสํ า หรั บ ผู้ ป่ ว ย เช่ น อาการคลื่ น ไส้ น้ อ ยลง
ทานข้าวได้ ไม่ผอมและมีน้ําหนักอ้วนขึ้น เป็นต้น ในบางรายเมื่อใช้ CBD ประมาณ ๒ สัปดาห์ค่ามะเร็ง
จากระดับที่ ๑๙ ลดลงมาที่ระดับ ๕ และใช้มาเรื่อย ๆ จะลดระดับมาจนก้อนมะเร็งลดลงถึงระดับปกติ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าในบางรายก็ไม่ได้มีผลประการใด แต่ส่วนใหญ่ที่ได้ผลดี คือ มะเร็งตับ
ประเทศออสเตรเลียมีการอนุญาตให้ใช้ CBD เพื่อการรักษาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ของออสเตรเลีย แต่มีข้อจํากัดว่าต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ซึ่งแพทย์ในออสเตรเลียมีประมาณ
๒๓ คนที่สามารถสั่ง CBD ได้ที่ผ่านมาสามารถสั่งยาและรักษาผู้ป่วยไปแล้ว จํานวน ๕๒๓ คน แต่ยังมี
คนไข้อีกเป็นแสนกว่าคนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีผู้ป่วยบางส่วนได้ใช้ยา CBD ดังกล่าวนี้ ที่ประเทศ
อังกฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงไม่ประสงค์ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยหากมีการแก้กฎหมายให้กัญชาเป็นยารักษาโรคได้ ในประเทศไทยเมื่อชาวต่างชาติที่ใช้ CBD
จะเดินทางเข้าประเทศจะมีอีเมล์เพื่อขออนุญาตจากตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมศุลกากรในช่วงแรก
อนุญาตประมาณ ๑ เดือน แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตในทุกกรณีเพราะเป็นสารที่ได้จากยาเสพติดประเภทที่ ๕
สําหรับข้อเสนอแนะ เห็นควรให้มีการกําหนดในกฎหมาย ถ้าเป็นสารสกัดจากกัญชาที่มีปริมาณ
THC ต่ํากว่าจํานวนเท่าไหร่ให้สามารถใช้ได้โดยเสรีหรือปริมาณเท่าไหร่ที่มีการควบคุมโดยให้เป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอนที่รดั กุม แต่ในส่วน CBD ควรเป็นการเปิดเสรีเพื่อรักษาโรคได้
นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
การเป็นผู้ป่วยมะเร็งทรมานมาก กัญชานํามารักษามะเร็ง
มี ทั้ ง ตํ า รั บ พื้ น บ้ า นและตํ า รั บ ที่ ไ ด้ จ ารึ ก ในแผนจารึ ก โบราณ
การรักษามะเร็งของผมที่มีอาการดีขึ้นทุกวันนี้เป็นการรักษาแบบ
ทางเลื อ ก โดยคุ ณ หมอที่ ร่ ว มทํ า งานกั บ แพทย์ ห ญิ ง อรพรรณ์
เมธาดิลกกุล ได้แก่ แพทย์หญิงสมศิริ ปานทอง ได้สอนการสกัด
น้ํ า มั น กั ญ ชารั ก ษามะเร็ ว ได้ ส่ ง ผมไปสอนสกั ด กั ญ ชาเพื่ อ รั ก ษา
มะเร็ง ที่วัดคําประมง (อโรคยศาล วัดคําประมง) จังหวัดสกลนคร สําหรับกัญชานํามาสกัดเป็นยาและ
ได้ถูกตรวจสอบจากสถาบันธัญญารักษ์ ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางว่ากัญชามีสรรพคุณทางยา
เพื่อการรักษาโรค “Medical” การรักษาตัวได้มีการรักษามะเร็งที่ วัดคําประมง ซึ่งเป็นโรงพยาบาล

๒๗
โดยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อเป็นทางการว่า ทางวัดได้มีการคิดค้นยาชื่อ “สนั่นไตรภพ” โดยมีการนํา
ใบกัญชาสดและพืชสมุนไพรสดรวม ๑๑ ชนิด มาคั้นสด ๓ วัน และนํามาเคี่ยวเป็นตัวยากว่า ๑๒ ชั่วโมง
ได้ตัวยาเพื่อรักษามะเร็ง จึงขอย้ําว่ากัญชาเป็นยาสมุนไพรที่สาํ คัญในการนํามารักษาโรคต่าง ๆ ได้
นางสาวช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา จากเพจกัญชาชน
ควรยกเลิกโทษทางอาญาให้กับการครอบครอง การใช้ และการ
เสพออกไป อาจจะเป็นจํานวนจํากัด เช่น ๑๐๐ กรัม เพื่อลดปัญหาจากผู้ใช้
หรือผู้ป่วยเข้าคุก อาจจะเปลี่ยนเป็นการปรับหรือบริการสังคมแทนที่จะเป็น
การลงโทษทางอาญา เนื่องจากผู้ป่วยไม่ควรที่จะมีโทษทางอาญาในการ
เข้าถึงยา อาจจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือคณะผู้ทํางานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กัญชาที่มีการตรวจสอบมาก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และควรเปลี่ยนจาก
คําว่า “ผู้เสพ” เป็น “ผู้ใช้” แทน
นอกจากนี้ได้มีผู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้
นายอรัญ เอเวอรี่ จากเพจกัญชาชน
รัฐควรให้ความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องของกัญชาอย่างจริงจัง โดยการเก็บสถิติข้อมูลของผู้ป่วย
เพื่อให้ท ราบถึงพั นธุ์และที่ มาของกั ญชาที่ใ ช้ ให้ ถูกตามโรคที่ เกิดขึ้น ควรส่ งเสริ มภู มิปัญญาชาวบ้ าน
เพื่ อช่ วยพั ฒนาให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกั บการใช้ ประโยชน์ จากกั ญชาอย่างถูก ต้ องและที่สํา คั ญ ควรกํา หนด
ให้นักโทษที่มีคดีใช้หรือครอบครองเพื่อใช้ได้พ้นโทษ หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อให้โอกาส
เข้าสู่สังคมสร้างอนาคตใหม่ที่ดีได้
นายทรัพย์สิน ทองนพคุณ มูลนิธิในโครงการตามพระราชดําริสวนป่าสมุนไพร
เห็นด้วยกับการปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาที่สกัดได้จากกัญชา
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และมีราคาไม่แพงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามควรเฝ้าระวังเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต และการผูกขาดของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับยา ซึ่งจะไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของร่างกฎหมายยาเสพติดให้โทษฯ ฉบับนี้ได้
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในมาตรา ๖ ยกเลิก มาตรา ๑๙ (๓)
เพิ่มความ “ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย”
นางสาววีรดา ชื่นชวนสังคม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เห็นด้วยที่จะให้มีการนํากัญชามาสกัดเป็นยารักษาโรค และควรให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษา
ได้ทุกระดับ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สําคัญควรอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชา
สําหรับใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเอง แต่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกํากับดูแล
เป็นไปอย่างถูกต้อง ในด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้ประเทศไทยมีการปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ
โดยภาครัฐจะต้องเป็นผู้กําหนดความเหมาะสมและขนาดของพื้นที่ที่จะใช้เพาะปลูก รวมถึงภาคเอกชน

๒๘
ที่จะเป็นผู้มาลงทุน สนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
และในอนาคตควรมีการพั ฒนากัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสิ นค้า เช่น เป็นส่วนผสมของอาหาร
เครื่องดื่ม สร้างหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ของ
ประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรกําหนดในประเด็นดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน
๑. กัญชา และกระท่อม ต้องถูกปลดออกจากบัญชีประเภทยาเสพติดให้โทษ
๒. โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศต้องสามารถนํายาหรือสารที่สกัดได้จากกัญชามาใช้กับผู้ป่วยได้
๓. ผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เห็นควรให้ลดโทษ หรือพ้นโทษ หลังจาก ร่าง พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

********************

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
-----------------------ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน
๑ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ (๒๔)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒ นายชาญวิทย์ วสยางกูร (๓๖)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓ นายธํารง ทัศนาญชลี (๖๐)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา (๖๘)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕ พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ (๙๓)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖ นายยุทธนา ทัพเจริญ (๑๑๒)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗ นายวิทยา ฉายสุวรรณ (๑๒๕)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๘ นายวิทวัส บุญญสถิตย์ (๑๒๖)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๙ นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร (๑๓๔)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๐ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ (๑๔๑)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๑ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว (๑๔๗)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๒ นายสมชาย แสวงการ (๑๕๐)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๓ พลเอก อู้ด เบื้องบน (๑๙๙)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๔ พลเอก โปฎก บุนนาค (๒๐๔)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๕ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ (๒๑๑)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๖ นายวิทยา ผิวผ่อง (๒๓๘)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๗ นายพีระพจน์ รัตนมาลี
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๘ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙ น.ส.สุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ น.ส.ชลธิชา มีแสง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒
!

ลําดับ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อ-สกุล
นายทศพร แย้มวงษ์
น.ส.เทวินทร์ เกษตระกูล
น.ส.พัชรี สุชาติพงศ์
นางบุษบัน ปัญจบุรี
น.ส.ฐิติมา เฉิดโฉม
น.ส.นภพร ชวรงคกร
นายธัชชัย แก้ววารี
นายนนทชัย ถึงกลาง
นางกิตติมา อรุณพูลทรัพย์
น.ส.กรรณิกา พัสระ
น.ส.ชาลิสา ชัยทรัพย์ไพศาล
นางรักชนก เกสรทอง
น.ส.ชัชสรัล เรืองฉิม
นายณัฐพล น. ประชุมญาติ
นางนิตญาภรณ์ เผด็จศึก
นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
นายประธาน ทิพยกะลิน
นายณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ
นายอลนกรณ์ คําด้วง
น.ส.ศิริวรรณ มนอัตระผดุง
น.ส.เรไร ลําเจียก
น.ส.วิกานดา วรรณวิเศษ
น.ส.ศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ
น.ส.มัทยา ศรีพนา
น.ส.สาคร ศรีมุข
น.ส.แสงจันทร์ มาน้อย
น.ส.น้ําทิพย์ ตั้งไตรรัตน์
น.ส.รินรดา วงษ์ศรีเผือก
น.ส.นิจวรรณ โปยขุนทด
น.ส.แสงเดือน ผ่องพุฒ

ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๕๑ น.ส.กรศิริรินทร์ รัตนสุภา
๕๒ นายวิชัย ไชยมงคล
๕๓ นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐศิริ
๕๔ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
รศ. ภญ. ดร.นริศา คําแก่น
นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
นายแพทย์นําพล แดนพิพัฒน์
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
อจ.พน.ชนินทร์ ลีวานันท์

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

นายปริญญา มาลัยเปีย
ภญ.มิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร
นายเกรกเกียรติ กิ่งแก้ว
นายสามารถ คุ้มทรงธรรม
ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
นายชัยกร บุญลพาภัทร์
นายชวัลวัฒน์ กุลนี
คุณฐาปนี ว่องวานิช
คุณนวลพรรณ พลอยขาว
นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์
นางนันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
นายนําโชค พงศ์จันทรเสถียร
นางนพชนก สุวรรณพิมลกุล
นางบุปผา ป่าแดง
นางปุณชรัตน์ ชวรัฐรังสรรค์
นางสาวพัชรินทร์ โภญจนาทแสนยากร
นายพงศ์ศิระ นิ่มมานพ

ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการป้องกันและ
ปรามปรามยาเสพติด
อธิบดีกรม.....
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและ
เวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร
คณะแพทย์ศาสตร์
แพทย์ สมาคมอาชีวเวชศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
ศอ.ปส.สธ. (สป.)
สื่อมวลชน
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายวิชาการศึกษาพืชกระท่อม-กัญชา
บริษัทโซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม
กระทรวงยุติธรรม
กรมการแพทย์
กลุ่มเพื่อนมะเร็ง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม
กระทรวงยุติธรรม

๔
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ลําดับ
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

ชื่อ-สกุล
พ.ต.ท.ยิ่งเทพ จันทรังษี
คุณวรภัสส์ร ศรินทุ
นายวิสิทธิ์ วังหนองโพน
คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกุล
คุณศิริวง ปริญญาธวัช
คุณศิวพร ตั้งสุณาวรรณ
นายสมเกียรติ ยีมูดา
นางสาวสายชล ศรทัตต์
ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
คุณสุภาพ วงศ์เจริญ
คุณสุรภี กีรติยะอังกูร
น.ส.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฒฎ์
คุณอนุรุธ ว่องวานิช
นางอารายา แก้วประดับ
คุณเอกรัฐ ยิ้มเจริญ
นายไพศาล ลิ้มสถิตย์
น.ส.วรมน ใบหยก
นายภณุดล บุตรสิงห์
นายคณิตพัฒน์ รีศิริวัฒนกุล
ผศ. ภญ. ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นายศักดิ์รินทร์ งามอังสกุล
พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
นางอุไรวรรณ อังคสถิตชัยกุล
นายเจษฎา ดาวแก้ว
น.ส.ศุภรัตน์ พราวศรี
น.ส.พัชญา จันทร์สุขโข
นายสุนทร พรหมาธรรม
นายปุริศ ลีนิล
นางสาวปิยะดา ทิพโกมุท
พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล

ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม
เครือข่ายมะเร็งและกลุ่มดูแลประคับประคอง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สภาทนายความ
กรมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สโมสรโรตารี
สโมสรโรตารี
CEO ORT
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา
ช่างเทคนิค
อุปนายกสมาคมพิทักษ์ข้าราชการ
แพทย์แผนไทย
NISSEIABSA.CO.LTD. (INVESTOR)
ไทยโพสต์
Assistant investment Analyst
แพทย์แผนไทย
ประชาชน
Mical Reporst
กรรมการแพทย์สภา
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑๐๙ คุณทองกัปป์ พันธุ์สิทธิ์
๑๑๐ นายศุภณัฐ ศุภชลัสถ์

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

น.ส.วีรดา ชื่นชวนสังคม
ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง
นายทรัพย์สิน ทองนพคุณ
นายสุรพัฒน์ อารมณ์
คุณสุธาทิพย์ ผาสุก
นายสรวุฒิ รวีไทยวัฒน์
นายราเชนทร์ สุวรรณโณ
คุณพวงชมพู ประเสริฐ
คุณอรัญ เอเวอรี่
นายยศ บุญญสถิตย์
คุณจิราพร คําภาพันธ์
นายสุรศักดิ์ ลีนุพร
นายสมาณ ศรีโสธร
นายสมเกียรติ รอดเจริญ

๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

พ.ต.ท.สมเกียรติ จิ่วตั้น
นายสุทธิชัย เฉลิมบุญ
คุณปรางค์มนต์ นิราชะ
น.ส.ธารทิพย์ ชมเจริญ
น.ส.ฉวีวรรณ ประดับบรรจง
นายบัณฑูร นิยมาภา
น.ส.ปวีณา ชาติรังสรรค์

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕

นายไมตรี กฤตยาวุฒิ
นายชัยณรงค์ นาคะพงศ์
นางจันทร์ฉาย ยงพฤกษา
น.ส.กัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล

ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน
อาชีพอิสระ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นักศึกษาคณะสื่อสาร มทร.พระนคร
President
ร้านยาไทยทองนพคุณ
ม.รามคําแหง
ผู้สื่อข่าว Sapling New
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
กัญชาชน
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้สื่อข่าว Thai PBS
ผู้สื่อข่าว Thai PBS
ผู้สื่อข่าว Thai PBS
ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่หนึ่ง
รองผก. ๓ บก.ป.

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์รัฐสภา
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๔)
ประธานเครือข่ายผู้ใช้กัญชา
นิติกร สํานักงานาป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
กรมคุมประพฤติ
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
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ลําดับ
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน

คุณวิละ วุฒิ
นายณัฐพล สงวนทรัพย์
น.ส.ช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา
คุณพรรณพิไล ไอวรรณ
นายกรกฤช จุ้ยเชื้อ
พล.อ.ต.หญิง มธุรส สมนึก
ร.อ.ชยพัทธ์ ทองย่อน
คุณสาธิกา เทียนเศียร
นายพัชรพงษ์ พันสวัสดิ์
นางจาฬุภัณฑ์ วงกฤทธิดา
พ.ต.ท.อมระ มันดี
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ธิติกานต์

ประชาชน
นักประชาสัมพันธ์ วิทยุรัฐสภา
ประชาชนกัญชาชน
นิติกรชํานาญการ
ที่ปรึกษา
เลขา กมธ.กษ.
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
TNN ๒๔
TNN ๒๔
อพม.

คุณสุวรรณา วัฒนไกร
นายพิชญ์ สุวรรณเศรษฐ์
พ.ต.ท.ประสิทย์สินธุ์ รุ่งเรือง
ร.ต.มโนรถ จันทรา
คุณเยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
นายพีรพล อ่อนลํายอง
นางจิตตินันท์ มุสีสุทธิ์
นายสนธยา สังข์บุญนาค
นายจรูญศักดิ์ สุทธิชาติ
คุณนวลฉวี จุฑาสวัสดิ์
นายกิตติศักดิ์ กีรติยะอังกูร
นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
พ.อ.จเด็จ กระจ่างศรี
คุณกัญญาภัค แก่นจันทร์
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายณัฐวัฒน์ ชินธนเศรษฐ์
คุณธนัชพร สุขดี

แทน ผอก.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ประชาชน
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อนุกรรมการ สมาคม......
ประชาชน
เลขากรรมาธิการ
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ปรึกษาทางการแพทย์
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายกสภาการแพทย์แผนไทย
สภาการแพทย์แผนไทย
วิทยุรัฐสภา
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ลําดับ
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพงษ์ อรรถเศรษฐ
นายเอกชัย สังทอง
น.ส.พรรษนันท์ ช่างคิด
นายธีรนัย จารุวัสตร์
คุณณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์
นายวิทยา สุขประเสริฐ
นายบดินทร์ เมธานวกุล
น.ส.จิตติเทวี ตติยรัตน์
นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
คุณกานต์กวี ถาดดอน
นายยศเทพ อ้วนศรี
คุณนริศรา คินิมาน
ดร.สุเทพ สุวรรณเกต

ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน
สํานักข่าว Posttoday
ผู้สื่อข่าว TNN ๒๔
สํานักข่าวสด
MCOTHP
MCOTHP
ทนายความ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
Spring News
Spring News
PPTV
มูลนิธิพุทธิศาสน์

โครงการสัมมนาเรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
-----------------------๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการรักษาโรคของกัญชาเกิดขึ้น
มากมาย แต่อาจมีข้อจํากัดทางกฎหมายและความคิดความเชื่อที่มีอยู่เดิม ข้อจํากัดเหล่านี้จึงไม่ได้รับ
การเผยแพร่มากนักในสื่อกระแสหลัก มีตัวอย่าง ๕ งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชา ได้แก่ (๑) การลด
อัตราการเสียชีวิตหลังผ่าตัดในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง จากทีมศึกษาจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (๒) การยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่
จากที ม วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เนเปิ้ ล ประเทศอิ ต าลี (๓) การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ป่ ว ยพาร์ กิ น สั น
จากทีมศึกษามหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล (๔) การลดผลกระทบจากการเลิกยาเสพติดอื่น ๆ
จากสถาบัน ประสาทวิ ท ยาศาสตร์ ฟ าร์ เ บอร์ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เจฟเฟอร์ สั น ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
และ (๕) บรรเทาอาการทางเดินอาหารอักเสบ จากศูนย์การแพทย์เมียร์ ประเทศอิสราเอล ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีหลายประเทศที่เริ่มคลายล็อคกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ หรือใช้ใน
เชิงสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมาย รวมแล้วมีถึง ๒๖ ประเทศที่กัญชาเป็นธุรกรรมถูกกฎหมาย คือ
สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา เนเธอร์ แ ลนด์ เบลเยี ย ม อิ ต าลี โครเอเชี ย รั ส เซี ย เอสโตเนี ย ยู เ ครน เช็ ก
โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ออสเตรเลีย โคลัมเบีย อาร์เจนติน่า เอกวาดอร์ คอสตาริกา อุรุกวัย
จาไมกา เม็กซิโก เปรู ปากีสถาน เนปาล เกาหลีเหนือ และกัมพูชา
สํ า หรั บ ประเทศไทยกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ นํ า กั ญ ชา
มาใช้ ใ นทางการแพทย์ มี เ พี ย งการอนุ ญ าตให้ ค รอบครองกั ญ ชาเพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย เท่ า นั้ น แต่ ต้ อ ง
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากกระทรวงสาธารณสุ ข และไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ กั บ มนุ ษ ย์ จึ ง เป็ น อุ ป สรรคอย่ า งมาก
สําหรับการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อการบําบัดรักษามนุษย์ในประเทศไทย เพราะกัญชายังคงเป็นสิ่งเสพติด
ให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีการกําหนดโทษทั้งผู้เสพ
และผู้ ครอบครอง ทั้ง ที่ในสภาพความเป็น จริง พบว่ามีผู้ ป่วยบางส่ วนลักลอบใช้กัญ ชาเพื่ อ รักษาโรค

-๒มานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้กัญชามีราคาแพงและอาจไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแพทย์และตํารับยา
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําหน้าที่
พิจารณาการนํ ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเบื้องต้นมีผลการศึกษาวิจั ยพบว่า ขณะนี้
มี ๔ กลุ่มโรค ที่สามารถนํากัญชามาใช้รักษาโรคได้ คือ แก้คลื่นไส้อาเจียนในคนไข้มะเร็งที่รับยาเคมีบําบัด
โรคลมชัก ปลายประสาทอักเสบ และกล้ามเนื้อแข็ง รวมทั้งขณะนี้กําลังดําเนินการศึกษาการนํามาบําบัด
ในโรคอื่ น ๆ เช่ น โรคสมองเสื่ อ ม และพาร์ กิ น สั น จากสรรพคุ ณ ของกั ญ ชาในทางการแพทย์ มี อ ยู่
อย่ า งอเนกอนั น ต์ อี ก ทั้ ง เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ ป ลู ก ง่ า ย โตง่ า ยในสภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศ
ของประเทศไทย จึงถือได้ว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัย
จากหลากหลายองค์กร เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ฯลฯ ต่างเรียกร้องให้คลายล็อคกัญชา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์
สามารถเกิดขึ้นได้ทันที
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหลักการสําคัญในเรื่องการให้สิทธิเสรีภาพ
กับประชาชนและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมาย โดยในมาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐ
พึ ง จั ด ให้ มี ก ฎหมายเพี ย งเท่ า ที่ จํ า เป็ น และดํ า เนิ น การให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายต่ า ง ๆ
ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และก่อนการ
ตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ที่อาจเกิด ขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ รวมทั้ งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็ น
และการวิ เ คราะห์ นั้ น ต่ อ ประชาชน และนํ า มาประกอบการพิ จ ารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุ ก ขั้ น ตอน เมื่ อ กฎหมายมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และคณะกรรมาธิ ก าร
การสาธารณสุข ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ จากการนํากัญชา
มาใช้ในทางการแพทย์ โดยอนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย และเปิดโอกาสให้สามารถ
นํากัญชาไปทําการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จึงเห็นควรดําเนินการจัดทําโครงการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ การแก้ ไ ขกฎหมายเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่ อ นํ า ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ มาประกอบการพิ จ ารณาและจั ด ทํ า วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างรอบด้าน
และเป็นระบบให้สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป

-๓๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรับฟังข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการนํากัญชา
ไปทําการศึกษาวิจัย เพื่อ ประโยชน์ท างการแพทย์แ ละสามารถนํ าไปใช้ ในการรักษาภายใต้การดู แ ล
และควบคุ ม ของแพทย์ ไ ด้ รวมทั้ ง การแก้ ไ ขกฎหมายที่ มี โ ทษทางอาญากั บ ผู้ เ สพและผู้ ค รอบครอง
โดยอนุญ าตให้ค รอบครองกั ญชาเพื่อ การศึกษาวิ จัยได้ เพื่ อ จั ด ทํา บทวิเคราะห์ ส รุป สาระสํ าคั ญ ของ
การสัมมนาที่ได้รับเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒.๒ เพื่อนําข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้รับเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาจั ด ทํ า เป็ น บทวิ เ คราะห์ ก ฎหมาย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
การพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. วัน เวลา และสถานที่จัดสัมมนา
จัดสัมมนาในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
๔. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน ๑๕๐ คน
๔.๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔.๒ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒) องค์กรเภสัชกรรม
๓) สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๔) มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
๕) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๖) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๗) กระทรวงยุติธรรม
๘) มหาวิทยาลัยรังสิต
๙) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
๑๑) องค์กรภาคเอกชน
๔.๓ สื่อมวลชน
๔.๔ บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔.๕ ประชาชนที่สนใจ

-๔๕. งบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และคณะกรรมาธิ ก าร
การสาธารณสุข ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
๗. วิธีการสัมมนา
๗.๑ การอภิ ป รายเพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การนํากัญชาไปทําการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนําไปใช้ในการรักษาภายใต้
การดูแลและควบคุมของแพทย์ รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่มีโทษทางอาญากับผู้เสพและผู้ครอบครอง
โดยอนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยได้
๗.๒ การอภิปรายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับฟังข้อมูล รายละเอียด และแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขกฎหมายเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการนํ า กั ญ ชาไปใช้ สํ า หรั บ ศึ ก ษาวิ จั ย รวมทั้ ง
การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํากัญชาไปวิจัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์
๘.๒ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การนํ า กั ญ ชาไปทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนําไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่มีโทษทางอาญากับผู้เสพและผู้ครอบครอง โดยอนุญาตให้ครอบครองกัญชา
เพื่อการศึกษาวิจัยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทําบทวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของการสัมมนา
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๘.๓ ได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และนําความคิดเห็นดังกล่าวจัดทําบทวิเคราะห์
กฎหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในชั้นของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

*************************

กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
................................................
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ นาฬิกา - กล่าวรายงาน โดย นายสมชาย แสวงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา - สัมมนา เรื่อง “สนช. ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค”
ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. งานวิจัยภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนํากัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
๒. การใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย และการกํากับดูแล
๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยวิทยากร
๑. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๒. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(รับประทานอาหารว่างในห้องสัมมนา เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา)

๒
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสัมมนา
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา - เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา (โดยวิทยากรตอบข้อซักถาม)
และสรุปผลการสัมมนา
................................................
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ รวม ๔๔ คน เปนผูเสนอ
____________
การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่จัดทําขึ้น เปนการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามรางพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลตอผูเกี่ยวของ
ทั้ ง ผลกระทบด า นสั ง คมและการสาธารณสุ ข ด า นเศรษฐกิ จ และด า นกฎหมาย โดยผู เ สนอ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ได ร วบรวมประเด็ น และนํ า ผลสรุ ป จากการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะ
จากผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การมาเป น ระยะนั บ ตั้ ง แต เ ริ่ ม การจั ด ทํ า
รางพระราชบัญญัตินี้ มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะหผลกระทบเพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไป ดังนี้
๑. สรุปความจําเปนในการตรากฎหมาย
การจัดทําภารกิจนี้สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๕
ที่บัญญัติวา รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสราง
ใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุน
ให มีการพั ฒ นาภู มิป ญ ญาด า นแพทย แ ผนไทยให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โดยบริ การสาธารณสุ ข ดั ง กล า ว
ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
ดวย ทั้งนี้ รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งการเสนอ
รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังกลาว จะมีผลใหการนํากัญชาและพืชกระทอม
ไปทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ประโยชน ทางการแพทย หรื อการมี ไ ว ใ นครอบครองไม เ กิ น จํ า นวนที่ จํ า เป น
เพื่อใชรักษาโรคสามารถกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย และยังสามารถนําไปใชในการบําบัดรักษาผูปวย
ภายใตการดูแลของแพทย ท่ี มีความเชี่ยวชาญได อยางมีประสิ ทธิ ภาพและทั่ วถึง เนื่องจากยามีราคาถู ก
ลดงบประมาณของประเทศ ซึ่งจะสงผลโดยตรงใหระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศดีขึ้น
๒. สรุปการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไดมีการจัดใหมีการรั บฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ทั้งจากการเปดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่
www.senate.go.th ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาในการรับฟง
ความคิดเห็น ๑๕ วัน โดยมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็น ทั้งสิ้น ๑๖,๔๓๑ คน แบงเปน ผูเห็นดวย จํานวน
๑๖,๒๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๓ ผูไมเห็นดวย จํานวน ๑๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๔ และไมแสดง
ความคิ ด เห็ น จํ า นวน ๕ คน คิ ด เป น ร อ ยละ ๐.๐๓ โดยผู แ สดงความคิ ด เห็ น ส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยว า

๒
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ ประชาชน โดยเฉพาะผู ป ว ยที่ มี โ อกาสในการได รั บ ยา
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการบําบัดรักษาโรค ซึ่งมีผลการวิจัยจากตางประเทศหลายงานวิจัยรับรองแลววา
มีผลดีในการรั กษาหรื อบรรเทาอาการเจ็ บปวยของโรค อีกทั้ง ยังมีราคาถู ก ประชาชนโดยทั่ ว ไปเข า ถึ ง
การรักษาได โ ดยงา ย เปนการประหยั ดงบประมาณของประเทศและยังสามารถทํา รายได เข า ประเทศ
ไดอีกดวย ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยดานการแพทยของประเทศใหมีความเจริญกาวหนา
เทียบเทากับตางประเทศ
๓. สรุปการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายอยางรอบดาน
๓.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย ไดแก สวนราชการ ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
และเภสัชกรรม พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ เจาพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานอัยการ ทนายความ ศาล
และประชาชน
๓.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว ดังนี้
(๑) ดานสังคมและการสาธารณสุข
- เชิงบวก การที่สามารถนํากัญชา และพืชกระทอมมาใชรักษาและบรรเทาอาการของโรคได
จริง ยอมทําใหผูไดรับการรักษาภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ
สุ ข และมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น อั น เป น การช ว ยลดความทุ กข ท รมานจากความเจ็ บ ป ว ยของประชาชน
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา กัญชา มีฤทธิ์เสพติดนอยกวากาแฟ เสพแลวเลิกไดงาย สามารถใชรักษาอาการนอน
ไมหลับ กระสับกระสาย ภาวะซึมเศรา โดยเฉพาะในผูสูงอายุ บรรเทาอาการคลื่นไสและอาเจียนจากการ
รักษาดวยเคมีบําบัด (nausea and vomiting associated with chemotherapy) รักษาอาการเจ็บปวด
และชา โดยเฉพาะการปวดจากระบบประสาท กลามเนื้อชาเปนตะคริว นอกจากนี้ กัญชาชวยรักษาอาการ
ปวดตามอวัยวะตาง ๆ ไดผลดีมาก แมในคนไขที่ใชยาแกปวดตาง ๆ หลายชนิดแลวก็ยังไมหายปวด และมี
สรรพคุณในการรั กษาโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค เชน โรคผิวหนัง อักเสบ โรคลําไสอักเสบ โรคขออั ก เสบ
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง และกัญชายังมีสารสําคัญที่สามารถนํามาใชประโยชนทางการแพทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน THC (tetrahydrocannabinol) และ CBD (cannabidiol) เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเพื่อนํากัญชามาใชรักษาโรคมะเร็ง โดยใชแบบเดี่ยว หรือรวมกับยาเคมี
หรื อสมุ น ไพรตั ว อื่ น ๆ ป จ จุ บัน ได มีการจดสิ ท ธิ บั ต รเพื่ อ ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ ากกั ญ ชารั ก ษาโรคมะเร็ ง แล ว
ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา จีน ญี่ปุน และอิสราเอล

๓
สําหรับพืชกระทอม สามารถใชทํายาสมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทยแผนโบราณ (ตํารายา
หลวง) เชน ชวยระงับอาการไอ ระงับอาการปวดฟน ระงับอาการปวดกลามเนื้อ รักษาโรคเบาหวาน บิด
ทองรวง กลอมประสาท สมานแผลในปาก หามเลือด ลดความดัน แกพิษจากพืชและสัตว และพืชกระทอม
มี ส ารสํ า คั ญ ที่ ส ามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ท างการแพทย แ ผนป จ จุ บั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น
mitragynine และ speciofoline เป น ต น ซึ่ ง สามารถใช ร ะงั บ อาการปวดได เ ช น เดี ย วกั บ มอร ฟ น
ขยายหลอดเลือด ลดความดัน ผอนคลายกลามเนื้อ
- เชิงลบ ไมมผี ลกระทบ สําหรับการนํากัญชาและพืชกระทอมมาใชประโยชนในทางการแพทย
จะทําใหประเทศไดมีโอกาสใชทรัพยากรและภูมิปญญาของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) ดานเศรษฐกิจ
- เชิงบวก เนื่องจากกัญชาและพืชกระทอม มีสรรพคุณในการรักษาโรคไดอยางกวางขวาง
หากสามารถนํากัญชา และพืชกระทอมมาใชประโยชน จะสงผลเชิงบวกทางดานเศรษฐกิจ ดังนี้
๑) ลดภาระคาใชจายทางดานสุขภาพของประชาชน เนื่องจากกัญชาและพืชกระทอมมีอยูแลว
ในประเทศจึงมีคาใชจายนอยกวา
๒) ประหยัดงบประมาณในการนําเขายาจากตางประเทศไดเปนจํานวนมาก หากสามารถนํา
กัญชา และพืชกระทอมมาใชทดแทนได
๓) การสงออกผลิตภัณฑกัญชาและพืชกระทอม เพื่อใชเปนยารักษาโรคและบรรเทาอาการของ
โรค ยอมเปนการสรางรายไดใหกับประเทศ
- เชิงลบ ไมมีผลกระทบ
(๓) ดานกฎหมาย
- เชิงบวก การแกไขกฎหมายเพื่อเอื้อตอการนํากัญชาและพืชกระทอมมาใชประโยชนในทาง
การแพทย จะชวยใหประเทศกาวทันความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทย เนื่องจากในชวงระยะเวลา
หลายปที่ผานมามีหลายประเทศที่ใชกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย รวมทั้งสิ้น ๒๖ ประเทศ ไดแก
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด เบลเยียม อิตาลี โครเอเชีย รัสเซีย เอสโตเนีย ยูเครน เช็ก โปรตุเกส
สวิตเซอรแลนด สเปน ออสเตรเลีย โคลัมเบีย อารเจนตินา เอกวาดอร คอสตาริกา อุรุกวัย จาไมกา เม็กซิโก
เปรู ปากีสถาน เนปาล เกาหลีเหนือ และกัมพูชา
สําหรับพืชกระทอมนั้น นอกจากประเทศไทยแลว ไมมีประเทศใดในโลกที่ควบคุมพืชกระทอม
ใหเปนยาเสพติด พิจารณาจากกฎหมายยาเสพติดระหวางประเทศที่สําคัญ คือ อนุสัญญาเดี่ยววาดวย
ยาเสพติด ค.ศ. ๑๙๖๑ (Single Convention on Narcotic Drugs, ๑๙๖๑) มิไดกําหนดใหพืชกระท อม
เปนยาเสพติดแตอยางใด

๔
การแกไขกฎหมายเพื่อเอื้อตอการนํากัญชาและพืชกระทอมมาใชประโยชนในทางการแพทย
จึ ง เป น การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให ทั น สมั ย และมี ท างเลื อ กในการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน รวมทั้ ง
มีการแกไขกฎหมายที่มีโทษทางอาญากับผูครอบครองโดยอนุญาตใหครอบครองกัญชาและพืชกระทอม
เพื่อการศึกษาวิจัยได
- เชิงลบ ไมมีผลกระทบ
๓.๓ ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ โดยการเปดโอกาสใหสามารถนํายาเสพติด
ใหโทษประเภท ๕ เชน กัญชา พืชกระท อม ไปทําการศึ กษา วิจัย เพื่อประโยชน ทางการแพทย ไ ด นั้ น
ทํ า ให ส ามารถนํ า กั ญ ชาและพื ช กระท อ มไปใช รั ก ษาประชาชนผู เ จ็ บ ป ว ยภายใต ก ารดู แ ลและควบคุ ม
ของแพทยได อันจะชวยลดภาระคาใชจายทางดานสุขภาพของประชาชน ประหยัดงบประมาณในการนําเขา
ยาจากตางประเทศ รวมถึงเปนการสรางรายไดใหแกประเทศอีกดวย
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