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มุมมองใหม่ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชา

และพืชกระท่อมทางการแพทย์

  ประเทศไทยถือเป็นชาติแรกของอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์ได้                  

อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลท�าให้

สถานะของกญัชาและพืชกระท่อมเปลีย่นไป กล่าวคอื มกีารเปิดโอกาสให้สามารถใช้กญัชา 

และพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ โดยในพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย 

หรือครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งได้แก่ กัญชา และพืชกระท่อม เว้นแต ่

ได้รบัอนญุาตในกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การศกึษาวจิยัและพัฒนา  

รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ ทัง้น้ี การอนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออกเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือรกัษา 

ผู้ป่วยภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก ผู้ที่ขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานรัฐ ส่วนผู้ประกอบ

วิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงสามารถร่วมผลิต 

และพัฒนาสูตรต�ารับยาแผนโบราณ หรือยาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้น้ัน  

ต้องอยู ่ภายใต้ความร่วมมือก�ากับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน  

และผู้ขออนุญาตอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

โดยต้องด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ 

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย
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  ทั้งนี้ กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซ่ึงผ่อนปรนให้ใช้เพื่อประโยชน์                         

ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน เน่ืองจากสหประชาชาติก�าหนดให้กัญชา 

เป็นยาเสพติด โดยประเทศไทยมีข้อผูกพันและมีการควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนด  

โดยผู ้ท่ีสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ ได้แก่ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย 

หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์  

หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภากาชาดไทย  

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์หรือแพทย์แผนไทย  

หมอพืน้บ้านตามเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุก�าหนด สถาบนัอุดมศกึษา

เอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

เกษตรกรทีร่วมกลุ่มเป็นวิสาหกจิชุมชน หรอืสหกรณ์การเกษตรซึง่จดทะเบียนตามกฎหมาย 

และร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่า ประชาชนทั่วไป

จะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ก็ต่อเมื่อเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน  

หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียน และร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบัน 

การศึกษาจึงสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้

 ดงันัน้ เพือ่ประโยชน์ในทางวชิาการด้านกฎหมายในประเดน็ทีเ่ก่ียวกับสทิธิการใช้

กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได้พิจารณา

เห็นสมควรขอท�าการสัมภาษณ์และรับฟังความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ 

และข้อเสนอแนะในประเดน็ เรือ่ง “มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกีย่วกบัสทิธกิารใช้กญัชา

และพชืกระท่อมทางการแพทย์” จากผูท้รงคณุวุฒทิีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้อง

กับประเด็นดังกล่าว ได้แก่ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธาน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  

และปราบปรามยาเสพติด และศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวฒัน์  เหมะจุฑา ผูอ้�านวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชา

และพืชกระท่อมทางการแพทย์ อันเป็นประเด็นทางกฎหมายที่สังคมให้ความสนใจ 

และยังเป ็นประเด็นที่สั งคมบางส ่วนยังขาดความเข ้าใจต ่อสิทธิการใช ้กัญชา 

และพืชกระท่อมทางการแพทย์ รวมทั้งยังมีประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการอนุญาตให้มี

การปลูกกัญชาเสรีและการท�าให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถ

ติดตามรายละเอียดเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้
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เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายสมชาย  แสวงการ๑

จลุนิต ิ: ขอทราบถึงทีม่า แนวคดิ และประสบการณ์ 
เก่ียวกับสทิธิการใช้กญัชา และพืชกระท่อมทางการแพทย์ 
ในกรณีศึกษาของต่างประเทศ 

นายสมชาย  แสวงการ : เรื่องการใช้กัญชา 
และพืชกระท่อมทางการแพทย์น้ัน ทางรัฐบาลโดย พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งที่ผ ่านมามีการเรียกร้องของ 
กลุ ่มเภสัชกรรม กลุ ่มแพทย์ทางเลือก และเมื่อศึกษาแล้ว 
พบว่ามีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ในการท่ีจะน�าพืชเสพติดโดยเฉพาะ
เรื่องกัญชามารักษาทางการแพทย์

ส�าหรับพืชกระท่อมน้ัน เป็นเรื่องของวิถีชาวบ้าน  
ซึง่ในบางประเทศกถ็อืว่าไม่ผดิกฎหมาย โดยองค์การสหประชาชาต ิ
ไม ่ ได ้มีการประกาศควบคุมพืชกระท ่อมในบัญชีรายช่ือ 
ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
และในหลายประเทศไม่ได้ก�าหนดให้มีโทษทางอาญา เช่น  
ในประเทศอังกฤษถือว่าพืชกระท่อมเป็นยาควบคุม มีการขาย 
หลายรูปแบบ ผู ้บริ โภคซ้ือได ้ โดยไม ่ต ้องมี ใบสั่ งแพทย ์  
ประเทศอินโดนีเซียก็ปลูกพืชกระท่อมส่งออกไปยังต่างประเทศ  
หรอืในประเทศมาเลเซยีก็ไม่ถือว่า พชืกระท่อมเป็นสิง่ผดิกฎหมาย  

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์” 

๑ ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี.
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ดังนั้น เมื่อหลายประเทศในโลกไม่ได้ก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด แม้กระท่ัง WHO  
ก็เห็นว่าสามารถน�าไปท�ายารักษาโรคได้ จึงน�าไปสู่การให้พืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด 
ในประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการแก้ไขให้มีเขตพื้นที่เฉพาะให้สามารถปลูกได้ โดยมีคณะกรรมการ 
ซึ่งดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรง ซึ่งจะมีทั้งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(ป.ป.ส.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมพิจารณาว่าจะก�าหนดให้พื้นที่ใด
สามารถใช้พืชกระท่อมได้

  เม่ือพจิารณาเปรียบเทยีบสิทธกิารใช้กัญชาของต่างประเทศน้ัน ในประเทศญีปุ่น่ และประเทศ
อังกฤษได้อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกามี ๕๐ มลรัฐ โดยมีมลรัฐที่อนุญาต 
ให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้จ�านวน ๓๓ มลรัฐ แต่อีก ๙ มลรัฐอนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือกิจกรรม
นันทนาการได้ ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ใช้กัญชาทั้งในทางการแพทย์และกิจกรรม
นันทนาการได้ แต่ทั้งนี้ การเสพกัญชาเพื่อกิจกรรมนันทนาการของแต่ละประเทศนั้นก็มีข้อจ�ากัด  
เช่น ในประเทศแคนาดาได้เปล่ียนจากการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น เป็นการใช้กัญชา 
เพื่อกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาเปล่ียน ๒๖ ปี หรือกรณีสหรัฐอเมริกา เหตุที่อนุญาตให้ใช้กัญชา   
เพื่อกิจกรรมนันทนาการได้เพียงแค่ ๙ มลรัฐเท่านั้น เพราะเริ่มพบว่ามีปัญหาบางประการ เช่น 
อาชญากรรมบางอย่างสูงขึ้น เป็นต้น ดังน้ัน แม้กัญชามีคุณในการรักษาโรค แต่ถ้าเสพมากเกินไป 
ก็อาจเกิดอาการประสาทหลอนได้ โดยกัญชาไทยจะมีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงมาก 
มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้มในอาการเมา ดังนั้น ประเทศไทยเพิ่งเริ่มจาก ๑  
ในเบื้องต้น จึงเห็นว่า ควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

จลุนติ ิ: การใช้กญัชาและพชืกระท่อมทางการแพทย์ในอดีตท่ีผ่านมาน้ันมีข้อจำากดั
ตามกฎหมายไทยประการใด และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒                
ได้กำาหนดหลักการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน ์
ในการรักษาโรค และประโยชน์ทางการแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง และหลักการดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์หรือส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด

นายสมชาย  แสวงการ : ที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่าพืชกระท่อมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย               
ทั้งท่ีพืชกระท่อมมีทั้งคุณและโทษ และได้เคยมีความพยายามที่จะเอาพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด
อยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ส�าเร็จ เหตุผลคือ ชาวสวน ชาวไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการกรีดยางมักใช้ 
พชืกระท่อมเป็นสมุนไพรท�าให้อดทนต่อการใช้แรงงาน ทนร้อน ไม่กลวัแดด ซึง่ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์  
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี นายวิรัตน์  กัลยาศิริ ได้เคยเล่าให้ฟังในเวทีเสวนาว่า รัฐบาลในสมัยนั้น 
มีแนวคิดที่จะน�าพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพราะเป็นพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านทางภาคใต้นิยม 
น�ามาใช้ แต่ในขณะนัน้ ฝ่ายรฐับาลมีเสยีงสนับสนนุมากกว่าฝ่ายค้านเพยีงแค่ ๒๐ เสยีง เกรงว่าจะเสนอ
กฎหมายไม่ผ่าน ประกอบกับสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบกรณีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีการใช ้
ใบกระท่อมไปผสมกับยาน�า้แก้ไอทีเ่รยีกว่า ๔ × ๑๐๐ เป็นสารเสพติดประเภทหน่ึง จึงเกิดข้อถกเถยีงขึน้  
ท�าให้พืชกระท่อมไม่ได้ออกจากความเป็นยาเสพติดไป
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ในส่วนของความส�าคัญของกัญชานั้น ในอดีตกัญชาเป็นสมุนไพรรักษาโรค พบต�ารับยาตั้งแต่ 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต�ารับยาสมัยรัชกาลที่ ๓ และต�ารับยาสมัยรัชกาลที่ ๕ สมมติตัวยา
รกัษาอาการปวดท้อง อาการเครยีดนอนไม่หลบั ต�ารบัยาสมยัโบราณ ๑๐ ตวัจะมกัีญชาผสมอยู ่๑ ส่วน 
และในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็เขียนต�ารับยานี้ไว้ด้วย แต่ต่อมาหลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วม
ภาคเีครอืข่ายอนสุญัญาเดีย่วว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ และอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย 
การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ประเทศไทย 
จึงก�าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท ๕ ท�าให้สถานะของกัญชาจากพืชสมุนไพรที่เป็นยา 
กลายเป็นยาเสพติด

  เมื่อพิจารณายาเสพติดประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท ๑ แต่สามารถ
น�าไปท�าเป็นมอร์ฟีน กล่าวคือ เป็นยาเสพติดที่เป็นยารักษาโรคได้ภายใต้การควบคุมทางการแพทย์  
หรือแอมเฟตามีนหรือยาที่ไปผสมในยารักษาโรคบางประการ เช่น ยารักษาไข้หวัดบางตัวก็ยังเป็น 
ยาเสพติดประเภท ๓ ประเภท ๔ สามารถจ่ายยาได้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ ดังนั้น เมื่อกัญชา 
ก็มีฤทธ์ิในการรักษาโรคได้มากมาย ซึ่งขณะน้ีพบว่ามีโรคที่ใช้กัญชารักษาได้แน่นอนแล้ว กล่าวคือ  
ลมชกั อาการเกร็งในสมองทีร่ักษาไมห่าย สะเก็ดเงนิ และการบรรเทาความเจบ็ปวดจากการปว่ยเรือ้รงั  
รวมถึงในโรคมะเร็งบางชนิดก็สามารถใช้กัญชาเพื่อช่วยท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ทรมานจากอาการ 
เจ็บป่วยมากนัก นอกจากนี้ ยังมีโรคที่มีแนวโน้มว่าสามารถใช้กัญชาในการรักษาได้ ซ่ึงมีประมาณ 
๓๕ โรค เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เป็นต้น

  ทั้งนี้ ในการรักษาโรคมะเร็งบางตัว มีกรณีที่น่าสนใจเมื่อมีการใช้เคมีบ�าบัดหรือคีโมควบคู่ 
ไปกับการใช้น�้ามันกัญชาด้วย กล่าวคือ พบว่าผู้ป่วยมีผลเลือดดีขึ้น แต่ก็มีกรณีที่รักษาไม่หาย เช่น  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๘ นาฬิกา โดยในช่วงเช้า บุตรชายของท่านได้แจ้งว่า  
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คุณพ่อสั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตเมื่อคืนว่า ขอให ้
คุณอาด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไป เพราะคุณพ่อ 
ได้ทดลองใช้น�้ามันสกัดกัญชาตอนที่เป็น
มะเร็งแล้ว โดยได้ลองใช้ประมาณ ๒ เดือน 
พบว่าเซลล์มะเร็งฝ่อลงร้อยละ ๕๐ แต่ต่อมา 
จ�าเป็นต้องหยดุใช้เนือ่งจากมโีรคอืน่แทรกซ้อน 
ทัง้นี ้อย่างน้อยทีส่ดุคณุภาพชวีติก่อนเสยีชวีติ   
ดขีึน้ ซึง่ถ้ามกีารใช้เคมบี�าบดัหรอืคโีม เพือ่ป้องกนั 
การลกุลามของเซลล์มะเรง็ อาจต้องมีการให้ 
มอร์ฟีน เพือ่บรรเทาอาการปวดจากการท�าคโีม 
ดังกล่าว ซึ่งหากผู ้ป่วยได้รับมอร์ฟีนมาก 
ก็จะมอีาการเหมอืนคนเมายา มนึงง ง่วงซึม 
แล ้ ว ไม ่มี สภาพจิต  พอให ้สั กพักหนึ่ ง 
จะกลายเป็นคนไม่มีสมรรถภาพแต่ผู้ป่วย 
ที่ได้รับน�้ามันกัญชาไปทดแทนนั้นมีหลายคน 
เขยีนจดหมายมาหาผม ให้ก�าลงัใจและอธบิาย 
เรื่ องคุณพ ่อเสียชีวิตด ้วยโรคมะเร็ งว ่ า  

ก่อนเสียชีวิตอยู่ได้ ๑ ปี กินอาหาร ไปเที่ยวทะเล ไปดูดนตรีได้ไม่เหมือนคนนอนติดเตียง เพียงแค่นี้ 
เขาก็พอใจแล้ว เป็นต้น

 ในส่วนเมื่อครั้งเสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยยกเลิก
กฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒๑ ฉบับ ให้เหลือ ๓ ฉบับ ปรากฏว่า  
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตใิช้เวลาพจิารณาผ่านมาแล้ว ๒ เดอืน แต่ยงัพจิารณาบทนยิามของค�าว่า “ยาเสพตดิ” 
ว่าจะให้หมายความถึงแค่ไหน เพียงใด ซ่ึงเมื่อพิจารณาระยะเวลาการท�าหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตปิระกอบกบั Roadmap ทีร่ฐับาลก�าหนดไว้เพือ่ไปสูก่ารเลอืกตัง้แล้วเหน็ว่า อาจพจิารณากฎหมาย
ดังกล่าวไม่ทันเวลา จึงได้มีการหารือกับทางรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประกอบด้วย พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 
นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย  
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
คนทีห่นึง่ ในขณะนัน้ ซึง่แต่ละท่านต่างให้การสนบัสนนุเป็นอย่างด ีโดยในเบือ้งต้นจะเสนอแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกับกัญชาและพืชกระท่อมเพื่อการรักษาทางการแพทย์เท่านั้น โดยระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ๓ ป ี
หรือ ๕ ปีแรก เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาด�าเนินการในช่วงเริ่มต้น โดยเหตุผลประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ  
มีข้อมูลว่าชาวบ้านมีการแอบใช้กัญชาในการรักษาโรคเป็นจ�านวนมาก (กัญชาใต้ดิน) ประกอบกับ 
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กัญชาก็มี คุณสมบัติที่ พิ เศษ ซ่ึ งตอน น้ี
ยนืยนัว่าสามารถรกัษาโรคตามท่ีกล่าวข้างต้น  
รวมถึงกลุ ่มที่น ่าจะเป็นและกลุ ่มที่ยังอยู ่
ระหว่างการค้นคว้าวิจัย ซึ่งนอกจากสาร 
CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชาแล้ว  
ในกัญชาอาจมีสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการรกัษาโรค 
มากถึง ๕๐๐ ตัว แต ่ ในขณะเดียวกัน 
กัญชาก็เป็นต้นไม้ท่ีดูดซับทุกอย่างในดิน  
เช่น อยู ่ใกล้สารเคมี ยาฆ่ารา ยาฆ่าหญ้า  
แคดเมียม สารหนู ก็สามารถดูดซึมได้ทั้งหมด 
ดงันัน้ กญัชาจงึเหมอืนงพูษิทีเ่อาพษิมาท�าเป็น
เซรุ่ม หรือปลาปักเป้ามีพิษก็ต้องเอาพิษออก 
จึงสามารถกินเนื้อได้ น่ีคือหลักการเดียวกัน 
กล่าวคือ เม่ือกัญชามีพิษมาก สามารถดูด
สารต่าง ๆ ได้ ๑๐๐ ชนิด จึงพบกรณีที่ม ี
สารปนเป้ือนในน�า้มันกญัชาทีช่าวบ้านเอาไปใช้ 
กล่าวคือ แทนที่จะหายจากโรค กลับจะตาย 
เพราะสารเคม ีดงันัน้ รฐับาลจงึต้องเข้ามาช่วย 
วางมาตรฐานทางการแพทย์ส�าหรบัท�ายาแบบหน่ึง แต่ถ้าท�าแบบชาวบ้าน เช่น ยาสมนุไพรก็ท�าแบบหนึง่ 
เพราะหากชาวบ้านใช้กัญชาใต้ดินโดยไม่รู้คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได ้
ซึ่งกัญชาไทยนั้นมีสาร THC มากกว่าสาร CBD โดยสาร THC จะมีฤทธิ์ส่งผลในด้านความสุข สบายใจ 
และยังเกี่ยวข้องกับระบบความจ�า ความเจ็บปวด และความอยากอาหาร ส่วนสาร CBD จะช่วยลด
อาการคล่ืนไส้อาเจียน ลดการอักเสบบวมโตของแผลหรือเน้ืองอก ระงับเซลล์มะเร็งที่ก�าลังเติบโต  
ระงับการเกร็งหรือชักกระตุก และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระบบประสาท ดังนั้น กัญชาไทยสามารถ
น�ามาท�ายารักษาได้บางโรคและก็ไม่สามารถรักษาได้ในหลายโรคเช่นกัน   

  เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สามารถพิจารณาประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดได้ทันเวลา จึงได้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไข
เพิม่เติมพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงในการเสนอร่างกฎหมายในครัง้น้ี ท�าให้ทราบ
ถึงปัญหาและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกรณีปัญหาสิทธิบัตร ซึ่งมีบริษัทยาของประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทยา 
ของประเทศอังกฤษมายื่นขอจดสิทธิบัตรเก่ียวกับกัญชาไว้กว่า ๑๐ ค�าขอ ซึ่งต้องต่อสู้กันนานมาก  
จนกระทั่ง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค�าสั่ง
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๑/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เตมิ
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัรและมาตรการด้านสทิธบิตัรเป็นกรณพีเิศษ กล่าวคอื โดยทีข่ณะน้ีกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติอยู่ระหว่างการด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเพื่อเปิดโอกาส
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ให้สามารถน�ากัญชามาศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถน�าไปใช้ในการรักษา 
ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด ในขณะที่คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหาของ
กระบวนการด้านสิทธิบัตรที่ได้มีการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรส�าหรับ 
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจ�านวนหน่ึงไว้อยู่ก่อนแล้ว แม้ว่าค�าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ตาม แต่กรณี
ดงักล่าวได้สร้างความห่วงกงัวลให้แก่นักวชิาการ นักวิจัย และผูท้ีเ่ก่ียวข้องจ�านวนมากทีม่คีวามประสงค์
จะได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตินั้น เนื่องจากหากจะมีการด�าเนินการต่อไปอาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิบัตรได ้
จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับผู้ยื่นค�าขอดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็น 
การสมควรที่จะก�าหนดมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนและรองรับการอนุญาต 
ให้น�ากัญชามาวิจัยด้านการแพทย์ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในวงกว้าง  
โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ 
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

  อนึ่ง สาเหตุที่ต้องออกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ นั้น เนื่องจาก 
มีบริษัทยาเข้ามาขอจดสิทธิบัตรในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งผลให้ไม่ว่าภาครฐัจะผลติน�า้มนักัญชาอย่างไร แต่บรษัิทยาของต่างประเทศได้จดสตูรไว้ 
หมดแล้วและสามารถอ้างว่าเป็นสทิธิบัตรของเขา รฐัต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคดิเป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
โดยบริษัทเหล่านั้นแค่มาจดทะเบียนก็จะมีรายได้ทั้งที่ไม่มีต้นกัญชาแม้แต่ต้นเดียว

  ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่างให้การสนับสนุนและช่วยกันพิจารณากฎหมายให้ออกมาสมบูรณ์ ที่ผ่านมา 
ร่างกฎหมายอืน่ ๆ  ทีล่งในเว็บไซต์ของสภานติิบญัญตัแิห่งชาตเิพือ่รับฟังความคดิเหน็จะมคีนให้ความสนใจ 
น้อยมาก อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่หลักพันคน โดยสูงสุดอยู่ที่หลักหมื่น แต่ร่างกฎหมายฉบับน้ี  
มคีนให้ความสนใจเข้าชมประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ กว่าคน มกีารแสดงความคดิเห็น ๒๐,๐๐๐ กว่าข้อความ 
โดยร้อยละ ๙๙ เห็นด้วย แต่ในส่วนของ ๓๐๐ ข้อความที่ไม่เห็นด้วยนั้น ก็จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็ก 
และเยาวชน เพราะหากปล่อยให้สามารถปลกูกญัชาได้อย่างเสรอีาจท�าให้เด็กและเยาวชนเข้าถงึกญัชา
ได้ง่ายเกินไป

นอกจากนี้ ในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว มีการแจ้งความคืบหน้าไปยังหน่วยงานต่าง ๆ   
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อสังเกตว่า เห็นควรให้เพิ่มสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชนให้เป็น 
ผูข้ออนญุาตผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรอืมไีว้ในครอบครองได้ และนายแพทย์เฉลมิชยั  บญุยะลพีรรณ 
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ กับผม ก็เหน็ควรเพิม่วิสาหกิจเพือ่สงัคมเข้าไปด้วย ท้ังนี ้เพือ่ป้องกันไม่ให้ 
มกีารผกูขาดของบรษิทัใหญ่ ๆ  เพือ่ให้สหกรณ์หรอืวิสาหกิจชมุชนสามารถปลกูกัญชาหรอืพชืกระท่อมได้  
แต่ต้องอยูภ่ายใต้ความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัของรฐัหรอืสถาบนัการศกึษาเอกชนทีม่กีารเรยีนการสอน
ทางการแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลาพิจารณาประมาณ ๑ เดือน มีการประชุม
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แบบวันเว้นวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา ท�าให้กฎหมายดังกล่าวสามารถพิจารณาแล้วเสร็จ 
ทันเวลาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้

 ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมเริ่มปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรก 
ของอาเซียน เพื่อใช้ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โดยคาดว่าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
สามารถผลิตยาจากกญัชา จ�านวน ๒,๕๐๐ ขวด สิน้ปีนีน่้าจะได้ ๑๐,๐๐๐ ขวด ทัง้นี ้ศาสตราจารย์กติตคิณุ  
ดร.วษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีได้เคยถามว่า จะก�าหนดราคาขายในประเทศไทยเท่าใด ซึง่ต้นทนุ
ที่เคยค�านวณแล้วประมาณมิลลิลิตรละ ๒๗ บาท ขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร องค์การเภสัชกรรมก็อาจขาย 
ขวดละ ๓๐๐ บาทก็ได้ ขณะที่ในประเทศอังกฤษในปริมาณ ๑๐ มิลลิลิตรเท่ากัน ราคาประมาณ  
๓,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่า ราคาต่างกัน ๑๐ เท่า ดังนั้น ประเทศไทยควรจะผลิตเองได้แล้ว นอกจากนี้  
ใบและดอกสามารถน�ามาท�าเป็นรูปแบบแคปซูลได้ ซึ่งขณะน้ี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ได้เริ่มผลิตแล้ว ในอนาคตอาจจะเป็นเหมือนฟ้าทลายโจรท่ีชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ แพทย์ประจ�า 
โรงพยาบาลประจ�าต�าบล ประจ�าอ�าเภอ และประจ�าจังหวัดทั่วประเทศสามารถสั่งจ่ายยาน�้ามันกัญชา 
และแคปซูลให้แก่ชาวบ้านได้ แต่ท้ังนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายคือ 
ลดการเจ็บป่วยของคนไทย ๖๗ ล้านคน และลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศราคาแพง ซ่ึงน่าจะได้ 
ประมาณ ๗ – ๘ แสนล้านบาท เพราะเพียงแค่ลดจ�านวนการใช้มอร์ฟีนอย่างเดียว เฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๑ แสนล้านบาท และหากต่อไปถ้าประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลติกัญชาทีด่ ีก็สามารถท�า 
น�้ามันกัญชาส่งออกขายในฐานะยารักษาโรคได้ 
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จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุญาต 
ให้มกีารปลกูกญัชาได้อย่างเสรแีละทำาให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
หรือไม่ ประการใด

นายสมชาย  แสวงการ : ไม่เห็นด้วยที่จะเพาะปลูกต้นกัญชาและส่งออกกันได้              
อย่างเสรีในเวลานี้ เพราะจะไม่ต่างจากการที่ประเทศไทยขายข้าว ขายยางพาราดิบ ซึ่งได้ราคาไม่ดีนัก  
แต่หากแปรรูปได้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น ดังน้ัน หากเราแปรรูปจนเป็นน�้ามันกัญชาสกัด จะมีมูลค่าถึง 
กโิลกรมัละเป็นล้านบาท คนไทยควรได้ใช้ประโยชน์แล้วท่ีเหลอืจงึส่งออก จงึจะท�าให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิ 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นายสมชาย  แสวงการ  : ขอเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐและบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้ท�าความเข้าใจร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ�านาจ
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดควรมุ่งเน้นการปราบปรามบุคคลที่ใช้กัญชาและพืชกระท่อม           
เพื่อกิจกรรมนันทนาการหรือเพื่อการค้าในธุรกิจสารเสพติดเป็นหลัก แต่ควรผ่อนผันตามสมควร
ส�าหรับกลุ่มบุคคลที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค ในเวลานี้การผลิตน�้ามันกัญชาที่ด�าเนินการ 
โดยองค์การเภสัชกรรมหรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง                     
เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวรก�าลังด�าเนินการร่วมกับสภาเกษตรกรและกลุ่มสมาคมแพทย์แผนไทย  
อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ดังนั้น ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ที่ได้มีการก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเพียง ๙๐ วันอาจจะไม่เพียงพอ จึงควรผ่อนผันส�าหรับผู้ป่วย 
ที่จ�าเป็นต้องใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อการรักษาชีวิตตามสมควร 

ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ควรพิจารณาผลดีและผลเสีย 
อย่างเข้าใจ อย่ามีทัศนคติว่ากัญชาเป็นภัยเพียงอย่างเดียว ทั้งที่พืชชนิดน้ีมีคุณประโยชน์มากมาย  
ผมมีความคิดเห็นว่า การใช้สรรพคุณทางยาของกัญชากับผู้ป่วยโดยแพทย์ควบคุมปริมาณที่เหมาะสม  
จัดระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ในการสังเกตอาการและการให้ยา ย่อมเป็น
ประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยมากกว่าปัจจุบันท่ีมีการใช้โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
อย่างใกล้ชิด  
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายนิยม  เติมศรีสุข

จลุนิต ิ: ขอทราบถึงทีม่า แนวคดิ และประสบการณ์ 
เก่ียวกับสิทธกิารใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ 
ในกรณีศึกษาของต่างประเทศ

นายนิยม  เติมศรีสุข : จากผลการศึกษาวิจัย 
ในต่างประเทศจะพบว่าสารสกัดจากกัญชามปีระโยชน์ทางการแพทย์  
ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ 
เปิดโอกาสให้มกีารอนญุาตให้ประชาชนใช้กญัชาทางการแพทย์ได้  
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ของกัญชามีหลักฐานมาอย่างยาวนาน 
ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ในอียิปต์ อเมริกาใต้ และอีกหลาย
ประเทศ โดยในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการที่ม ี
ผูอ้พยพชาวเมก็ซกัินเข้ามาใช้แรงงานและมกีารใช้กญัชาเพือ่คลาย     
ความเหน็ดเหนื่อยและความเครียด ในยุคนั้นมีการแบ่งแยก 
เชื้อชาติและมองว่ากัญชาก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในประเทศ 
จึงเกิดการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาคือ Marijuana 
Tax Act Of 1937 ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๓๗ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การควบคุมการขาย และส่งต่อกัญชา ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ 
จึงได้มีการควบคุมโดย Controlled Substances Act (CSA) 
ซึ่งได้จัดให้กัญชาอยู่ในประเภท ๑ ซึ่งมีความร้ายแรงเทียบเคียง
เฮโรอีน ยาอี เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงมุมมองของกัญชาในสหรัฐอเมริกา  
เริ่มจากประสบการณ์การใช้จริงในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ดังนี้ 

 - Charlotte Figi เด็กอายุ ๓ ขวบ ซ่ึงป่วยด้วยโรค  
Dravet Syndrome มีอาการชักและหัวใจหยุดท�างาน 
ไม่สามารถเดิน พูดคุย หรือทานอาหารได้ จึงได้หาแนวทาง 
การใช้กัญชาในการรักษา พบว่าท�าให้หยุดอาการชักและพูดได้ 
จึงเกิดการพูดถึงอย่างมากในระดับประเทศ 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
"มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชา
และพืชกระท่อมทางการแพทย์"
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- Landon Riddle ซึ่งป่วยเป็น Leukemia ต้องให้เคมีบ�าบัดตั้งแต่เด็ก พบว่ากัญชาท�าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- Sophie Ryan ซึ่งเป็นโรค Optic Pathway Glioma Brain Tumor พบว่ากัญชาท�าให ้
ก้อนเนื้องอก ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

- Alexis Bortell ผู้ป่วยโรค Epilepsy มีอาการชัก พบว่าใช้กัญชาแล้วหายจากอาการชักได้ 
จากการใช้ประโยชน์ของกัญชาซึ่งได้ผลในผู้ป่วยที่ใช้จริง ท�าให้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีการยอมรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในวงกว้าง แต่กัญชามีสารที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 
ใน ๓ กลุ่ม ซึ่งอาการของการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทจะแปรผันตามบุคคลและสายพันธุ์ของกัญชา 
และเป็นอาการที่ไม่รุนแรงเท่ายาเสพติดประเภทอื่น ได้แก่ 

 - Depressants ส่งผลต่อระบบประสาทและท�าให้การท�างานของสมองช้าลง ท�าให้สงบ  
ผ่อนคลาย รักษาอาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย หรือกล้ามเนื้อกระตุก 

 - Stimulants ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเพิ่มขึ้น ท�าให้ผู ้ใช้ตื่นตัว 
และกระตือรือร้น 

 - Hallucinogens อาจท�าให้เกิดอาการหลอน แต่เกิดได้น้อยมากและไม่เกิดกับผู้ใช้ทุกคน  
อาจมองเห็นคนที่เดินผ่านเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่เป็นคนละประเภทกับ paranoia ซึ่งจะมองเห็น
คนอื่นเป็นผู้คอยติดตามเพื่อท�าร้าย

 การใช้ประโยชน์จากกญัชา ในกญัชาจะมสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (Tetrahydrocannabinol 
: THC) ซึ่งท�าให้หลอน มึนเมา และสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol : CBD) ซึ่งท�าให้เคลิ้ม โดยสาร 
CBD จะถกูน�ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ในปัจจุบนัมหีลายประเทศทีน่�ามาใช้ เช่น สหรัฐอเมรกิา 
แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้น การมองในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก
กญัชาทางการแพทย์จงึเป็นเรือ่งทีส่ากลยอมรบับางส่วน แต่ยงัไม่ได้ยอมรบัทกุประเทศ เน่ืองจากกญัชา 
มีสารออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ใช้แล้วมีอาการเสพติดและต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจึงต้อง 
มีการควบคุมให้ดี

 แนวคิดในเรื่องของการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เริ่มต้นจากนโยบายรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม ได้มกีารประชมุสมยัพเิศษของสมชัชาสหประชาชาต ิว่าด้วยเรือ่งปัญหายาเสพตดิโลก  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem 
: UNGASS 2016) ซ่ึงเป็นจุดเริ่มในการมองบริบทของปัญหายาเสพติดเป็นการมองเพื่อที่จะใช้ระบบ
ของการสาธารณสุขเข้ามาจดัการโดยท่ีไม่ใช่เรือ่งของกระบวนการยตุธิรรม และมองว่าบรบิทของปัญหา
ยาเสพติดมันไม่ใช่ปัญหาช้ันเดียว แต่เป็นปัญหาซึ่งเริ่มต้นจากเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาอยู่กับครอบครัว 
ที่มีปัญหา เด็กโตขึ้นมาไม่สามารถที่จะมีกระบวนการที่จะท�าให้เขามีทักษะในการตัดสินใจ หรือใช้
ชีวิตในทางที่ถูก จึงต้องใช้ยาเสพติด ฉะนั้นปัญหาจึงมาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก่อน  
แล้วจึงเกิดปัญหายาเสพติด และก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา 
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 ก า รแก ้ ไขป ัญหาย า เ สพติ ด แนว ใหม ่ ต ามก า รประชุ ม สมั ยพิ เ ศษขอ งสมั ช ช า
สหประชาชาติ(UNGASS 2016) จะประกอบด้วย  

  ๑. การลดทอนความเป็นอาชญากรรม มีการเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด
เป็นการใช้เพื่อการสาธารณสุข ทั้งน้ี ในการจัดการปัญหายาเสพติดจะต้องมองในมิติใหม่ โดยมอง 
ในเร่ืองของคนกับตัวยา ในเรื่องของคนน้ัน เดิมจะมองผู้เสพยาในลักษณะของอาชญากร เน่ืองจาก
การเสพยาเสพติดในบ้านเราเป็นความผิดอาญาจึงถือเป็นอาชญากร ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนมุมมองว่า 
คนเหล่านี้คือผู้ป่วย เพราะว่าคนที่เสพหรือคนที่ใช้ยาจนกระทั่งเสพติดจะเรียกกันว่า “ผู ้ป่วย 
สมองติดยา” ฉะนั้นผู้ป่วยเหล่าน้ีไม่ควรเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า แต่ควรจะเข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษา 
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ในเรือ่งของตัวยา โดยมองว่าจะท�าอย่างไรให้กัญชาซึง่เป็นพชืเสพตดิสามารถน�ามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ แต่จะต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐ และหากเป็นการใช้พืชเสพติดในลักษณะ 
ของวิถีชาวบ้าน เช่น กระท่อม จะท�าอย่างไรให้มันลดทอนความเป็นอาชญากรรม ไม่จ�าเป็นต้อง 
มีบทลงโทษที่รุนแรง หรือควรมีการก�าหนดพื้นที่ให้มีการใช้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องมีการควบคุม

 ๒. มกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่ก่ียวกับการใช้ยาเสพตดิให้ถกูต้องตามกฎหมาย
และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 ๓. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับผู้เสพยา โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรม เช่น ควรใช้ค�าสั่งศาลให้ไปพบที่ปรึกษา พบจิตแพทย์ พบผู้ที่ท�าหน้าที่ 
บ�าบดัรกัษา เพือ่ให้สามารถเลกิยาเสพตดิได้ แล้วสามารถกลบัไปด�ารงชวีติได้ตามปกตดิงัเดมิ ไม่ควรให้
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ผู้ติดยาเสพติดได้รับโทษจ�าคุก เนื่องจากหากผู้ติดยาเป็นผู้มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัว 
หากคนในครอบครัวต้องขาดคนอุปการะเลี้ยงดูอาจไปก่อปัญหาสังคมขึ้นอีกก็เป็นได้ 

๔. การลดอันตรายจากยาเสพติด ปัจจุบันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ๆ  
จ�านวนมาก และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุม
และเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด หรือใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือใช้ยาทดแทนเพ่ือให้กดอาการ
หรือไม่มีอาการอยากยา 

 ๕. การพัฒนาทางเลือก โดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต 
เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้เห็นถึงความส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือบ�าบัดฟื้นฟ ู
ผู้ติดยาเสพติดมานาน โดยได้น้อมน�ากระแสพระราชด�ารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
หรอืสมเด็จย่า ทีว่่า “คนทีต่ดิยาเขาเป็นคนหรอืเปล่า ในเมือ่เขาเป็นคน เรามีการช่วยเหลอืเขาได้ไหม  
ถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับชบุชวีติใหม่ให้เขา เรากค็วรท�า” นอกจากนี ้ในหลวงรชักาลที ่๙ ได้ทรงพฒันา 
พื้นที่ราบสูง พัฒนาชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการน�ากาแฟ สตรอเบอรี่ไปปลูก
ทดแทนฝิ่น 

จลุนติ ิ: การใช้กญัชาและพชืกระท่อมทางการแพทย์ในอดีตท่ีผ่านมาน้ันมีข้อจำากดั
ตามกฎหมายไทยประการใด และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้กำาหนดหลักการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการ
รกัษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง และหลกัการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ 
หรือส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด

นายนิยม  เติมศรีสุข  : จากข้อมูลที่ศึกษา เดิมกัญชากับพืชกระท่อมยังไม่เป็นสิ่ง 
ผดิกฎหมาย มเีพยีงฝ่ินเท่านัน้ทีต้่องมกีารควบคมุ เน่ืองจากในสมยัก่อนคนไทยเสพฝ่ินกันเป็นจ�านวนมาก  
จนกระทัง่รฐับาลในขณะนัน้ต้องส่ังให้เอาอุปกรณ์การเสพฝ่ินและกล้องสบูฝ่ินไปเผาท�าลายทีส่นามหลวง  
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และปิดโรงงานยาฝิ่นทั้งหมด จากนั้นจึงได้เลิกสูบฝิ่นและหันมาใช้กระท่อมแทน โดยกระท่อมเป็นพืชที่
ออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาทหากใช้ในปรมิาณไม่มาก คล้าย ๆ  กบักลุ่มแอมเฟตามนี คนเค้ียวกระท่อมท�างาน
กลางแดดได้ จึงมีการใช้กระท่อมทดแทนฝิ่น และมีการปลูกกระท่อมเพื่อใช้ทดแทนฝิ่นเป็นจ�านวนมาก 
เช่น ในพืน้ทีท่างภาคใต้ ภาคกลาง เช่น ปทมุธานี นนทบรุ ีอยธุยา และกรุงเทพฯ ในเขตมีนบรีุ หนองจอก 
เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการควบคุมพืชกระท่อม  

ส่วนกัญชานั้น ได้เริ่มมีการควบคุมโดยการตราพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
โดยก�าหนดให้การครอบครอง ขาย และใช้กัญชาเป็นความผิดตามกฎหมาย ในทัศนะส่วนตัวผมเห็นว่า  
เหตุที่ต้องมีการควบคุมเนื่องจากเห็นผลของ 
การออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท คนที่ได้รับฤทธิ ์
จากกัญชาจะควบคุมตัวเองไม่ได ้ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายจึงก�าหนดให้กัญชา 
เป็นพชืเสพตดิ ต่อมามกีารตราพระราชบญัญติั 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้
กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน�าไปใช ้
ในการบ�าบดัรกัษาผูป่้วยหรอืน�าไปใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังก�าหนดโทษ
ทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ปัจจุบันได้มี 
การตราพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์ 
คือ เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์
ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ภายใต้ 
ค�าแนะน�าของแพทย์ผู้ได้รบัอนญุาต เพือ่ให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการ และให้ท�าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชาและ 
พืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถน�าไปใช้ในการ
รักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 ๑. การผลติ น�าเข้า หรอืส่งออก ให้กระท�าได้เฉพาะในกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 ๒. ผู้ที่จะขออนุญาตผลิต น�าเข้า หรือส่งออก ได้แก่ 
    (๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียน หรือให้บริการทางการแพทย์ 

เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
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    (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ชั้นหน่ึง  
การแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านฯ 

    (๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการศึกษาวิจัย และจัดการเรียนทางแพทย์ หรือ
เภสัชศาสตร์ 

    (๔) เกษตรกร ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร   
ซึ่งด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา  

    (๕) ผู้ขออนุญาตอื่น ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
๓. ผู้ป่วยสามารถมีไว้ในครอบครองและใช้ได้ในจ�านวนท่ีไม่เกินจ�าเป็นส�าหรับใช้รักษาโรค  

โดยมใีบสัง่ยาหรอืหนงัสอืรบัรองของแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย หรือหมอพืน้บ้าน ทีใ่ห้การรักษา 
๔. แพทย์ที่จะเป็นผู้ส่ังจ่ายยากัญชาให้แก่ผู้ป่วยได้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้กัญชาจาก

กรมการแพทย์ หรือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๕. นักวิจัยสามารถท�าการศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้ ก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ การศึกษาวิจัยในมนุษย์ไม่สามารถท�าได้เนื่องจากกฎหมาย
ห้ามมิให้ผู้ใดเสพกัญชาโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่กฎหมายฉบับน้ีเปิดช่อง 
ให้สามารถท�าได้ 

 ๖. การเสพเพื่อความบันเทิงหรือนันทนาการ ยังคงต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ส�าหรับประโยชน์หรือผลดีที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 
 ๑. ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาวิจัยกัญชาโดยสามารถทดลองในมนุษย์ได้ และหากมีการวิจัยจนมีผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 
ได้ผลผลิตเป็นยารักษาโรคและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมยาที่ครบวงจร อาจสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจ 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้ 
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	๒.	ประโยชน์แก่ประชาชน ท�ำให้ประชำชนเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณสขุมำกขึน้ โดยมโีอกำสใช้ยำ 
จำกกัญชำ เพื่อกำรบ�ำบัดรักษำโรคได้ และหำกมีผลกำรวิจัยในต�ำรับยำแผนไทยที่มีส่วนประกอบ 
ของกัญชำที่แน่นอนแล้ว ประชำชนมีโอกำสเลือกใช้ต�ำรับยำแผนไทยเป็นแพทย์ทำงเลือก ซึ่งประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ 

	๓.	ประโยชน์แก่องค์กร สร้ำงโอกำสในกำรศึกษำวิจัยให้มีกำรทดลองในมนุษย์เพื่อให้ทรำบผล
เป็นที่แน่นอน สร้ำงโอกำสให้เกษตรกรที่อยู่ภำยใต้โครงกำรวิจัยหรือร่วมกับหน่วยงำนของรัฐมีรำยได ้
จำกกำรปลูกกัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ และสร้ำงโอกำสให้นักวิชำกำร นักวิจัย นวัตกร 
ผู้ประกอบกำรร่วมมือกันพัฒนำพืชเสพติดเพื่อกำรอุตสำหกรรมยำได้ในอนำคต 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอนุญาต 
ให้มกีารปลกูกญัชาได้อย่างเสรแีละท�าให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
หรือไม่ ประการใด

 นายนิยม  เติมศรีสุข : หำกถำมว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกำรอนุญำตให้มีกำร 
ปลูกกัญชำได้อย่ำงเสรีนั้น ณ ปัจจุบันน้ี ตอบไม่ได้ แต่ในอนำคตน้ันไม่แน่อำจมีกำรปลูกกัญชำกัน 
อย่ำงเสรีก็ได้ ก่อนอื่นเรำต้องจ�ำกัดควำมหมำยว่ำ “ปลูกได้เสรีคืออะไร” เมื่อมีกำรลงทุนแล้ว  
กำรจะได้ทุนคืนต้องให้เกิดประโยชน์ย้อนกลับมำ ฉะนั้นต้องจ�ำกัดควำมค�ำว่ำ	“เสรี”	 ให้ชัดเจน ไม่ใช่ 
ทะลุปรุโปร่ง ใครใคร่ซื้อ ซื้อ ใครใคร่ค้ำ ค้ำ เช่น ในต่ำงประเทศกำรปลูกกัญชำจะต้องมีกำรควบคุม  
บ้ำนเรำกเ็ช่นกนั ผมเชือ่ว่ำคนทีใ่ช้ค�ำว่ำ	“กญัชาเสร”ี เขำก็คงจะมปีระเดน็แล้วว่ำจะต้องควบคมุอย่ำงไร 
ในเรื่องกำรปลูกกัญชำเสรีนี้ 

ประเด็นต่อมำ หำกสมมติว่ำรัฐอนุญำตให้ปลูกกัญชำกันอย่ำงเสรี แต่ปัญหำคือกัญชำ 
ทีแ่ต่ละรฐัปลูกนัน้ถกูขนส่งเข้ำไปในรฐัทีไ่ม่อนุญำตให้ปลกูเตม็ไปหมด ท้ำยทีส่ดุควบคมุไม่ได้ ประโยชน์ 
ที่จะได้จำกกำรปลูกกัญชำในลักษณะนี้จะมีหรือไม่ เพรำะไม่ได้เป็นไปอย่ำงที่คำด เพรำะมันเกิด 
ภำวกำรณ์กัญชำล้นตลำด กำรปลูกในลักษณะน้ีท�ำให้เกิดกำรเข้ำถึงกำรใช้กัญชำได้ง่ำยขึ้นทั้งระบบ  
รวมถึงกำรเสพกัญชำในเด็กและเยำวชนซึ่งติดกัญชำกันมำกขึ้น คดีอำชญำกรรมที่เกิดจำกฤทธิ์ 
ของกัญชำ อุบัติเหตุที่เกิดจำกฤทธิ์ของกัญชำ คนป่วยจำกกำรใช้กัญชำมีเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งแก๊ง
อำชญำกรรมที่เกี่ยวกับกัญชำ รวมถึงกัญชำเถื่อนก็เพิ่มมำกขึ้นด้วย เช่น ในสหรัฐอเมริกำ กำรซื้อขำย
กัญชำ บำงรัฐก�ำหนดห้ำมขำยกัญชำแก่เด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๑๘ ปี บำงรัฐ ๒๐ ปี สมมติว่ำมีกำรซื้อขำย
กัญชำแบบถูกกฎหมำย แต่ซื้อได้แค่ ๑๐ กรัม รำคำ ๑๒๐ ดอลลำร์ แต่ไม่เพียงพอ จะไปซื้อเพิ่มอีก 
ไม่ได้แล้ว เพรำะกฎหมำยก�ำหนดว่ำให้ซื้อได้เพียงครั้งเดียวในปริมำณแค่นี้ ผู้ซื้อก็จะไปซื้อที่ตลำดมืด 
มำใช้ซึง่รำคำในตลำดจะถกูกว่ำถงึสำมเท่ำ น่ีคอืสิง่ทีเ่กิดขึน้ในสหรฐัอเมรกิำ ฉะน้ัน ค�ำว่ำ “กำรปลกูกัญชำเสร”ี 
ก็ต้องจ�ำกดัควำมว่ำมนัคงจะไม่ทะลปุรโุปร่งแต่มนัต้องมมีำตรกำรในเรือ่งของกำรควบคมุควำมปลอดภยั  
กำรก�ำหนดพืน้ที ่และกำรดูแลรกัษำ กล่ำวคอื โดยธรรมชำตขิองกญัชำนัน้เป็นพชืทีเ่อำตวัรอดในธรรมชำต ิ
ได้ดมีำก มันจะดูดสำรอำหำรมำเล้ียงตวัเอง ฉะนัน้สำรอะไรต่ำง ๆ  ทีป่นเป้ือนอยูใ่นดนิมนัจะดดูขึน้มำหมด  
ในต้นกัญชำทุกต้นถ้ำไม่ได้เป็นในลักษณะของกำรปลูกในดินที่สะอำดแล้วสำรต่ำง ๆ ที่อยู่ในดิน 
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จะถูกดูดขึ้นมำหมด ในสมัยก่อนที่ผมตำมสืบเพื่อจับกุมคดีกัญชำ จะมีกำรตำมสืบจำก ๓ สิ่ง คือ 
ปุ๋ยมูลไก่ เครื่องสูบน�้ำ และยำฆ่ำแมลง เพรำะกัญชำจะชอบปุ๋ยมูลไก่ ชอบน�้ำ และมีแมลงเยอะ 
จึงต้องใช้ยำฆ่ำแมลง ฉะนั้นในกัญชำจึงมีสำรเคมีจำกยำฆ่ำแมลงสะสมเยอะ แน่นอนว่ำกัญชำนี้
ไม่ควรจะน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ เพรำะกัญชำน้ันถ้ำน�ำไปสกัดมันจะไม่ได้เฉพำะสำรสกัด 
จำกกัญชำเท่ำนั้น แต่จะมีสำรปนเปื้อนชนิดอื่นออกไปกับสำรที่เป็นกัญชำนั้นด้วย 

แต่อย่ำงไรก็ดี ในกำรแยกสำรปนเปื้อนตำ่ง ๆ นั้น ต้องใช้ต้นทุนสูง ถำ้ชำวบ้ำนไม่มีควำมรู้ว่ำ
จะแยกสำรปนเปื้อนสกัดออกจำกกัญชำนั้นอย่ำงไร แต่ถ้ำมีกำรปลูกกัญชำอย่ำงเสรีและดูแลอย่ำงดี 
เช่น ปลูกในดินที่สะอำด มีสำรอำหำรดี เพื่อป้องกันกำรดูดสำรปนเปื้อนในดิน รวมถึงกำรน�ำมุ้ง 
มำคลุมป้องกันหนอนหรือแมลงลงมำกัดกินใบชำ โดยไม่ต้องฉีดยำฆำ่แมลง ก็จะได้กัญชำที่ดีมีคุณภำพ  
สำมำรถสกัดสำรจำกกัญชำได้อย่ำงปลอดภัยและน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ได้ ฉะนั้น จึงต้อง 
ให้ควำมรูแ้ก่ประชำชนในเรือ่งกำรปลกูและกำรควบคมุกญัชำ เพือ่ให้ได้กญัชำทีด่มีคีณุภำพ นีค่อืประเดน็
ว่ำท�ำไมค�ำวำ่ “ปลูกเสรี”	ต้องจ�ำกัดควำมให้ชัดว่ำอย่ำงไร 

 ทั้งนี้ กำรจะอนุญำตให้ปลูกกัญชำได้อย่ำงเสรี และท�ำให้กัญชำเป็นพืชเศรษฐกิจสร้ำงรำยได้ 
ให้แก่ประเทศนั้น หำกจะมองในด้ำนของกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกกัญชำเพื่อกำรรักษำโรค 
ของผู้ป่วยก็อำจเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และสะดวกในกำรน�ำมำใช้ ทั้งยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อยำ 
นอกจำกนีก้ำรปลูกเป็นพชืเศรษฐกจิเพือ่ส่งขำยทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศกอ็ำจสร้ำงรำยได้ให้กบั
ประชำชนได้ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกัญชำนั้นตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ คือ อนุสัญญำเดี่ยววำ่ด้วย
ยำเสพตดิให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ ก�ำหนดให้เป็นยำเสพตดิให้โทษ ทีป่ระเทศภำคสีมำชกิจะต้องมกีฎหมำย
เพื่อควบคุมกำรผลิต กำรปลูก กำรค้ำขำย กำรครอบครอง กำรเสพหรือกำรใช้ประโยชน์ โดยให้ใช้ได้
เฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น ดังนั้น กำรอนุญำตให้ปลูกได้อยำ่งเสรี 
และท�ำให้เป็นพืชเศรษฐกิจ อำจจะมีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญหลำยประกำร เช่น 

๑. พันธกรณีระหว่ำงประเทศยังก�ำหนดให้ควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำเฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น 

๒. กำรปลูก ผลิต น�ำเข้ำ ส่งออก จ�ำหน่ำย ครอบครอง จะต้องมีมำตรกำรทำงกฎหมำยควบคุม
๓. ประเทศที่อนุญำตให้ปลูกกัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ จะต้องแจ้งพื้นที่ปลูก ปริมำณ

กำรปลูกต่อคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศเพื่อพิจำรณำก่อน และจะต้องควบคุม 
กำรปลูกรวมทั้งรำยงำนเช่นเดียวกับกำรปลูกฝิ่น 

๔. ประเทศที่ต้องกำรใช้ยำจำกกัญชำจะต้องแจ้งปริมำณควำมต้องกำรใช้ในทำงกำรแพทย์  
ในแต่ละปีต่อคณะกรรมกำรควบคมุยำเสพตดิให้โทษระหว่ำงประเทศ ส่วนกำรส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ 
ทัง้ประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น�ำเข้ำจะตอ้งแจ้งปริมำณตอ่คณะกรรมกำรควบคมุยำเสพติดให้โทษ
ระหว่ำงประเทศเพื่อกำรตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ กำรปลูกเพื่อส่งออกจะด�ำเนินกำรได้ต่อเมื่อมีค�ำส่ังซ้ือ 
จำกประเทศที่จะน�ำเขำ้มำแสดงด้วย และกำรปลูกก็ต้องเป็นกำรปลูกเพื่อมำตรฐำนทำงยำด้วย 

๕. จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีกำรเปิดเสรีกัญชำแล้ว พบว่ำ
เยำวชนเสพกญัชำมำกขึน้ สถติอิำชญำกรรมเพิม่สงูขึน้ มผีูเ้ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำกญัชำมำกขึน้ มผีูป่้วย
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ที่เข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในโรงพยาบาลมากขึ้น การค้ากัญชาในตลาดมืด 
ทีผ่ดิกฎหมายยงัคงด�ารงอยูอ่ย่างต่อเน่ือง และมกีารปรบัเปลีย่นพฒันาไปในหลายรปูแบบ มกีารซือ้ขาย
และส่งกัญชาทางไปรษณีย์มากขึ้น มีการปลูกกัญชาเกินกว่าปริมาณความต้องการที่ใช้จริง ท�าให้กัญชา
จ�านวนหนึ่งถูกลักลอบไปจ�าหน่ายในตลาดมืด เป็นต้น 

จากข้อจ�ากดัและผลกระทบดังกล่าว รฐัจึงต้องยดึหลกัการดูแลประชาชนในสงัคม โดยค�านงึถงึ 
ความปลอดภัยมั่นคงของประเทศ สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง 
ยากัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยมีแนวทางด�าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช่วงแรกนี้ควรเป็นการใช้ประโยชน์จากกัญชาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ 
การศึกษาวิจัย ผู้ป่วยสามารถรวมกลุ่มปลูกกัญชาในพื้นที่ที่ขออนุญาต โดยรัฐก�ากับดูแลและป้องกัน
การน�าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

 ๒. สร้างความรบัรูแ้ก่สาธารณชนให้มคีวามเข้าใจในเรือ่งกัญชาอย่างถกูต้อง สร้างฐานคิดให้กบั
สังคมอย่างทั่วถึง ให้เกิดผลอย่างชัดเจน 

๓. บริหารจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาทางการแพทย์ทุกประเภทให้เข้ามาอยู่ในระบบ 
และการได้รับยากัญชาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีราคาที่ไม่สูงเกินไป 

 ๔. พัฒนาพืชกัญชาเป็นทางเลือก และใช้กัญชาเป็นพืชทางเลือกทางเศรษฐกิจ 

จุลนิติ : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นายนิยม  เตมิศรสีขุ :  ทกุอย่างในโลกน้ีมปีระโยชน์และมีโทษ กัญชาก็เช่นกันมันมเีส้นแบ่ง  
ระหว่างประโยชน์กับโทษ ถ้ามองในด้านที่เป็นประโยชน์ก็เป็นยา และถูกกฎหมายภายใต้การดูแล 
ของแพทย์ แต่ถ้ามองในด้านท่ีเป็นโทษมันคือยาเสพติดและผิดกฎหมาย ซึ่งเส้นแบ่งตรงนี้มันบางมาก  
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เช่น มีกัญชาสกัดอยู่หลอดหนึ่งถ้าน�าไปใช้ท�าบุหรี่สูบเป็นการใช้ในทางที่ผิดแล้ว แต่หากน�าไปใช้ 
เพื่อรักษาโรค เช่น หยดใต้ลิ้นสองหยดเพื่อรักษาอาการไมเกรนให้หายไปก็จะกลายเป็นยาทันที ดังนั้น 
จึงเป็นความยากล�าบากของเจ้าหน้าที่ผู ้บังคับใช้กฎหมาย ในระยะแรกอาจเกิดภาวะลังเลใจที่จะ 
ด�าเนินการว่ากัญชานั้นใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพ่ือเป็นยาเสพติด ฉะนั้นถ้าจะจัดการ 
กับเรื่องเหล่านี้ มาตรการต้องชัดเจน นี่คือประการที่หนึ่ง 

 ประการทีส่อง ต้องให้ข้อจรงิกบัประชาชนทัง้สองด้าน ผมใช้ค�าว่า “ข้อจรงิ” ไม่ใช่ “ข้อเทจ็จรงิ” 
กล่าวคอื ต้องให้ข้อจรงิกบัประชาชนว่ากญัชามปีระโยชน์ และมโีทษอย่างไร เป็นการสร้างกระบวนการ
รบัรู้และเข้าใจทีถ่กูต้องแก่ประชาชน แต่ก็เป็นเรือ่งยากทีจ่ะให้ข้อมลูได้ทัง้หมดเพราะปัจจุบนัประชาชน
มีความเชื่อเกี่ยวกับกัญชาอยู่ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก จะมีความเชื่อว่ากัญชามีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษ  
ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากมากที่จะให้ข้อมูล กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่มีความหวัง กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มที่ไม่ใช่
สองกลุ่มแรก แต่ไม่แยกแยะ ไม่เชื่อ และไม่จ�าเป็นต้องใช้กัญชา ใครว่ากัญชาดีมีประโยชน์ก็เห็นว่าดี 
ตามไปด้วย แต่ถ้าใครว่ากัญชาไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็เห็นว่าไม่ดีไม่มีประโยชน์เช่นกัน ดังนั้น การท�าความ
เข้าใจหรือให้ข้อมูลกับสิ่งที่เราก�าลังเผชิญอยู่ทั้งสามกลุ่มจึงเป็นเรื่องท่ียากจะให้ข้อมูลได้ และท่ีส�าคัญ
ที่สุดต้องไม่ลืมว่าถ้าก�าหนดประเด็นว่าให้กัญชาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ แน่นอนว่าทุกคนมีความหวังว่า 
ชีวิตตัวเองจะดีขึ้นถ้ามีรายได้จากการขายกัญชา แต่ถ้าก�าหนดประเด็นว่ากัญชาเป็นยารักษาอาการ 
เจบ็ป่วยได้ แน่นอนว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีความหวังว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วยหากได้รับยาที่สกัด
จากกัญชา สรุปว่าเราสู้กับความหวังของทุกคนไม่ว่าจะในมิติเชิงเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในเชิง
สาธารณสุข ก็ตาม ฉะนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงส�าคัญมาก เช่น หากจะใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการ 
เจ็บป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ มีการสกัดสารจากกัญชาที่มันผลิตอย่างถูกต้องมีคุณภาพ 
จึงจะได้สารสกัดที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างอื่นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 

ประการที่สาม หากจะปลูกกัญชาควรศึกษาให้ดีก่อน เพราะการปลูกกัญชานั้นไม่เหมือน 
การปลกูข้าว ซึง่ข้าวนัน้หากขายไม่ได้รฐับาลประกนัราคาให้ได้ หรอืหากรฐับาลไม่ประกนัราคากเ็ก็บไว้
กินเองได้ หรือมันส�าปะหลังหากขายไม่ได้ราคาก็เลี้ยงสัตว์ได้ แต่กัญชานั้นจะท�าอย่างไรหากปลูกแล้ว 
ล้นตลาด ใครจะรับซื้อได้ อันนี้จึงต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อจริงแก่ประชาชน แต่ข้อมูลที่เป็นข้อจริง 
ของส�านักงาน ป.ป.ส. ไม่ใช่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ใช่หมอที่จะไปพูดในมิติด้านสาธารณสุข 
จงึตอบไม่ได้ ฉะนัน้จงึต้องให้ประชาชนได้รบัรูข้้อจรงิทัง้ในประโยชน์และโทษของกัญชาโดยทีไ่ม่มเีจตนา
แอบแฝงใด ๆ 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในระยะ
เวลา ๑-๒ ปีต่อจากนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. วางแผนสนับสนุนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในประเทศ ในระยะสั้น ๑ ปี  
เพือ่สนองตอบต่อผู้ป่วยทีต้่องการใช้ โดยประมาณการความต้องการใช้กญัชาทางการแพทย์ และการศึกษา  
วจิยั วางแผน ประสานการปลกูกญัชาเพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้ รวมทัง้พจิารณาเสนอทางเลอืก
องค์กร/กลุ่มที่จะปลูกกัญชา เพื่อมิให้อยู่ในภาวะล้นตลาดหรืออยู่ในสภาพต่างคนต่างท�า 

๒. สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจในเรื่องกัญชาอย่างถูกต้อง สร้างฐานคิดให้กับ
สังคมอย่างทั่วถึง ให้เกิดผลอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างฐานความรับรู้แก่สังคม
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๓. บริหารจัดการให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาทางการแพทย์ทุกประเภทให้เข้ามาอยู่ในระบบ 
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ เข้ามาอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้านต่าง ๆ

๔. จัดระบบและพัฒนากลุ่มแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน เพื่อสร้างภูมิปัญญาไทย และให้มี
บทบาทส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 

๕. เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาวิจัยการใช้นโยบายเปิดเสรกัีญชา อาจพจิารณาน�ามาตรการพเิศษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
เขตพ้ืนทีเ่พือ่ทดลองหรอืทดสอบเพาะปลกู เสพหรอืครอบครองกญัชาในปรมิาณทีก่�าหนด เพือ่ทดสอบ
มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบตามนโยบายดังกล่าวเสียก่อนเพื่อให้เกิดความรอบครอบว่าการ
ก�าหนดนโยบายดังกล่าวจะไม่สง่ผลกระทบหรือความเสียหายตอ่สังคมและประเทศชาตแิละประชาชน
โดยรวม 
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ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พโรคอุบัติ ใหม่
คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑ� 
และคณะ๑

จลุนิต ิ: ขอทราบถึงทีม่า แนวคดิ และประสบการณ์ 
เก่ียวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ 
ในกรณีศึกษาของต่างประเทศ 

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธรีะวฒัน์  เหมะจุฑ�  
และคณะฯ  : ในต่างประเทศ องค์การสหประชาชาต ิ(United 
Nation : UN) ได้เปิดให้ใช้กัญชาได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๑  
แต่ส�าหรับประเทศไทยเรายงัไม่มีความพร้อมเร่ืองระบบการควบคุม  
ไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือฝิ่นก็ตาม เราไม่ได้พร้อมเรื่องการปลูก  
เขาก็เลยไม่ปลูกแต่น�าเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมอร์ฟีนที่เราใช้อยู ่
ในปัจจุบัน หากจะยกตัวอย่างของต่างประเทศ เราแบ่งออก
เป็น ๒ กลุ่มประเทศใหญ่ ๆ ได้แก่ ทางประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับประเทศแคนาดา และทาง  ยุโรป ซ่ึงมีความต่างกัน 
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา เปิดให้น�า
กัญชาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ทั้งด้านการแพทย์
และนันทนาการด้วย ซ่ึงในความเป็นจริง ค�าว ่า “เสรี”  
ก็ยังต้องมีการจัดโซนนิ่ง เพื่อก�าหนดพื้นที่ในการเสพเหมือน
โรงฝิ ่นของบ้านเราในสมัยก่อน แต่ทางฝั ่งยุโรปไม่ได ้ให ้
เสพและใช้เพื่อนันทนาการและจะมีข้อจ�ากัดการควบคุมที่
เข้มงวดมากกว่า ส�าหรับประเทศไทยเราเป็นประเทศแรก 
ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ทีเ่ปิดเสรใีห้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ 
ไม่ใช่ในทางนันทนาการ ซึ่งในต่างประเทศมีองค์กรกลางในการ
ก�ากับดูแล การใช้กัญชาตามที่องค์การสหประชาชาติก�าหนด 
ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าประเทศไทยเราก็ควรจัดตั้งองค์กรกลาง 

“มุมมองใหม่ท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับสิทธิก�รใช้กัญช�และพืชกระท่อมท�งก�รแพทย์” 

๑ ดร.อนันตชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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เพื่อก�ากับดูแลการใช้กัญชาในทางการแพทย์ และวิจัย ซึ่งในเรื่องนี้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รับทราบแล้วและจะน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใหม่ต่อไป

จลุนิต ิ: การใช้กญัชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ในอดีตทีผ่่านมาน้ัน มข้ีอจำากดั 
ตามกฎหมายไทยประการใด และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้กำาหนดหลักการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน ์
ในการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง และหลักการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์หรือส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะฯ  : ภายหลงัจากมกีาร
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพือ่เปิดโอกาสให้สามารถน�ากญัชา
และพืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ 
ในการรกัษาโรคภายใต้การดแูลและควบคมุของแพทย์ได้ นัน้ เป็นเรือ่งทีส่งัคมไทยรบัรูร้บัทราบมาตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วว่าจะมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ คือประเทศไทยเรามีความพร้อม
ด้านการปลูกกัญชาอยู่แล้ว เพียงแต่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN มีข้อก�าหนดเรื่ององค์กรกลาง 
ในการก�ากับดูแลการใช้กญัชาทางการแพทย์ กล่าวคอื ในกรณทีีม่กีารเพาะปลกูกัญชา หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจดัต้ังองค์กรกลาง หรอืหน่วยงานกญัชาแห่งชาตขิึน้มาก�ากบัดแูลเขตพืน้ทีแ่ละทีด่นิทีจ่ะปลกูกญัชา 
และจดัตัง้ระบบการออกใบอนญุาต ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยมีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบอยู่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว คือ
ประเทศไทยมกีารเปิดเสรใีห้ใช้กญัชาในทางการแพทย์เป็นประเทศแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
โดยท่ี สปป.ลาว ก็ยังไม่ได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพราะยังไม่มีความพร้อมด้านการควบคุมดูแล แต่มี
การน�าเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเท่านั้น ทีนี้พอกฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ 
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ในราชกิจจานุเบกษา คือในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กฎหมายได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน ์
ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย แต่ในความเป็นจริงคือไม่มีกัญชาในปริมาณที่เพียงพอส�าหรับ 
รักษาผู้ป่วย นี่คือประเด็นปัญหาของประเทศไทย เราไม่มีการเตรียมความพร้อมใด ๆ และไม่มีระบบ
การเยยีวยา ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนคอืผู้ป่วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้กัญชาเพือ่การรกัษาโรคต้องไปหากญัชา 
มาจากแหล่งท่ีไม่อาจเปิดเผยได้ ท�าให้เกิดความสบัสนแยกไม่ออกระหว่างพวกธรุกิจทีถ่กูและผดิกฎหมาย 
พวกที่เสพเพื่อนันทนาการสนุกสนาน หรือผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในการรักษา คือแยกไม่ออก
แล้วว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือพวกแอบแฝงเป็นผู้ป่วย ปัญหาต่อมาคือ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
จะด�าเนินการปราบปรามก็ท�าได้ไม่ค่อย 
ถนัดนัก เพราะเป็นเรื่องของจริยธรรม 
มนุษยธรรม และยากที่จะแยกแยะออก 
ได้ว่าใครเป็นใคร ดังนั้น หากจะเปิด
ให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรีทางการแพทย์
และให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจด้วย เราจะ
ต้องมีระบบก�ากับดูแลห่วงโซ่อุปทาน  
หรือ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยท�าให้ผู ้ป ่วยสามารถเข้าถึงการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ได้จริง และต้อง

แยกแยะผู้ป่วยกับผู้ที่แอบแฝงเป็นผู้ป่วยให้ได้ เมื่อถึงจุดนั้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะ
สามารถท�าได้อย่างประสบผลส�าเร็จ 

อย่างไรก็ดี โดยหลักแล้วผู้เสพกัญชาคือผู้ป่วย ถ้าครอบครองเกิน ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป กฎหมาย
สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อขาย เมื่อเราย้อนกลับมามองสภาพบ้านเมืองของเรา ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กัญชา
สามารถปลกูตามบ้านเรอืนได้โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพตดิ ชาวบ้านกป็ลูกกันทกุที ่เอาไว้ใชป้รงุรสอาหาร 
ใช้รักษาโรค ซึ่งถือเป็นวิถีของชาวบ้าน ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผล
ใช้บังคับ กัญชาก็กลายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ จนถึงปัจจุบันเมื่อมีการเปิดให้ใช้กัญชาเสร ี
ในทางการแพทย์แล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีกัญชาเพียงพอให้ใช้ เรายังไม่ต้องพูดถึงการเปิดเสรีกัญชา 
ให้สามารถปลูกได้ที่บ้านตามวิถีชาวบ้าน หรือการเปิดเสรีให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ค�าถามคือ 
เราต้องท�าอย่างไรจึงจะมีกัญชาเพียงพอส�าหรับการรักษาโรคและใช้ในทางการแพทย์ 

ทั้งนี้ เราเห็นว่ามาตรการในการก�ากับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์มี ๔ ประการ ดังนี้
 (๑) ในระยะต้น องค์กรกลางหรือ อย. ต้องจัดสรร Value Chain และ Supply Chain ให้มี

ประสิทธิภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ จึงควรมีการจัดตั้งองค์กร
กลางขึน้เพือ่ก�ากบัดแูลกัญชา กญัชง และพชืกระท่อม แยกออกมาต่างหากเป็นหน่วยงานกัญชาแห่งชาติ  
ซึ่งประเด็นนี้ทาง ป.ป.ส. ก็รับทราบแล้วและจะน�าเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด�าเนินการขออนุญาตเพาะปลูก ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทันต่อเวลาไม่ให้เกิดความขาดแคลน 
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และสับสนอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ นอกจากนี้ ต้องมีการก�ากับดูแลแบบองค์รวม พร้อมทั้ง 
เร่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ รวมถึงแนะน�าวิธีการใช้ ข้อบ่งใช้ที่ถูกต้อง เพราะตอนนี ้
ยังมีการใช้แบบผิดวิธีอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การใช้โดยนับตาม “หยด” ซึ่งมีอยู่ ๒ ความหมาย 
หนึ่งคือ ขนาดหยดของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน และสองคือ การตอบสนองต่อยาในแต่ละคนไม่เท่ากัน 
นอกจากนี ้เราต้องมกีารแจกหรอืจ�าหน่ายผลติภณัฑ์กญัชาให้แก่ผู้ป่วยให้เพยีงพอในระยะเปลีย่นผ่านนี้

(๒)  ส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาในชุมชนเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ เดิมเรามอง 
กัญชาและกัญชง เป็นกัญชาทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกัญชาและกัญชงเป็นญาติกัน 
โดยกัญชงไม่มีอันตรายมีแต่ประโยชน์ 
และมีประโยชน์มากกว่าการเป ็นยา 
อีกด้วย กัญชงจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจ 
หากแยกแยะกัญชากับกัญชงได้ ค�าว่า 
ส่งเสริมเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นมาได้ อันน้ี 
เรยีกว่าตลาดบน เสนอว่าควรรวมกลุม่กัน 
เป็นวสิาหกจิชุมชนหรอืสหกรณ์การเกษตร  
โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
(รพ.สต.) กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคนให้ความรู ้
เรื่องวิธีการใช้ ข้อบ่งใช้ และควบคุม
ดูแลว่ามีผู้ป่วยจริง ให้ชุมชนควบคุมดูแลกันเอง เป็นลักษณะของการกระจายอ�านาจ และเป็นการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการรักษาตนเองแบบวิถีชาวบ้าน เราไม่ควรกังวลแต่เรื่องการควบคุมดูแล
มากจนเกินไป ยกตัวอย่างกรณีการอนุญาตให้ใช้ยา Pseudoephedrine ที่ใช้รักษาอาการคัดจมูก  
เมือ่มกีารน�าตวัยานี้ไปใช้ เป็นสารตัง้ต้นในการผลติยาเสพตดิ ยาชนดินีจ้งึไม่สามารถซือ้จากร้านขายยา 
ทั่วไปได้ จะมีใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น อย่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น  
ในอนาคตเราควรจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมืออย่างบูรณาการกัน 
ทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น

 (๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ส�าหรับเศรษฐกิจของตลาดบนนั้นต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
ในห่วงโซ่อุปทาน หรือเครือข่ายโลจิสติกส์ คือการใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม 
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยแยกผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง ตั้งแต่ปรับ
ปรุงพันธ์ุ ขยายพันธุ์ ปลูกต้นกล้า เพาะเมล็ด พัฒนาต�ารับ ไปจนถึงการรับรองต�ารับอย่างเป็นรูปธรรม 

๒ กัญชงหรือเฮมพ์ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) มีชื่อ 
ทางพฤกษศาสตร์เดียวกันคือ Cannabis sativa L. เพราะมีต้นก�าเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอก 
หรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นจึงไม่แตกต่างกันหรือมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจ�าแนก แต่จากการ
ทีพ่ชืทัง้สองชนดินีม้กีารใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลายาวนาน จงึท�าให้มกีารคดัเลอืกพนัธุเ์พือ่ให้ได้สายพนัธุ ์
ที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันชัดเจนมากข้ึนระหว่าง
ต้นกัญชาที่เป็นยาเสพติดและกัญชงที่ใช้เป็นพืชเส้นใยในปัจจุบัน.
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สามารถจ�าหน่ายได้ครบวงจรโดยมอีงค์กรกลางก�ากบัดแูล แบบ Commercial production and sale  
ถ้าจะท�าให้เป็นพืชเศรษฐกิจก็ต้องท�าแบบครบวงจร โดยมีองค์กรกลางเข้ามาก�ากับดูแล 

 (๔) ให้กญัชาเป็นวาระแห่งชาต ิข้อนีส้�าคญัทีส่ดุ เราต้องให้ความรูก้บัทุกภาคส่วน ข้อมลู กฎหมาย  
และมาตรการในการใช้กัญชาในทางการแพทย์ เพราะในปัจจบุนัแพทย์ในโรงพยาบาลเดยีวกนักย็งัถกเถียง 
เรือ่งองค์ความรูก้นัอยูเ่ลย เรือ่งองค์ความรูท้ีค่วรรู ้คอื ๑. ประเภทของผลติภณัฑ์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
๒. วิธีใช้ ข้อบ่งใช้ ๓. เม่ือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้วจะมีผลกระทบต่อการรักษาหรือไม่ อย่างไร  
คือมีเพียงสามเรื่องเท่านั้นที่ส�าคัญที่สุด 

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากท่ีมีการเปิดให้ใช้กัญชาอย่างเสร ี
ในทางการแพทย์ เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างไร ต่อไปเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามา 
บริหารประเทศ หากเห็นว่าการเปิดให้ใช้กัญชาเสรีในทางการแพทย์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว อาจมี
การเปิดเสรกีารใช้กญัชาให้กว้างยิง่ขึน้ โดยจัดตัง้องค์กรกลางขึน้มาก�ากับดแูลแยกต่างหาก เช่นเดยีวกบั 
The Office of Medicinal Cannabis (OMC) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอนุญาตให้มีการ
ปลกูกญัชาได้อย่างเสรแีละทำาให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ หรอืไม่  
ประการใด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะฯ : หากเราพิจารณา  
ค�าว่า “เสรี” ตามแนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือคณะกรรมการก�าหนดนโยบาย แนวทาง 
และการด�าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แล้วนั้น เราไม่ได้
หมายถงึการใช้กญัชาเพือ่การนนัทนาการหรอืใช้เพือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ แต่หมายถงึการใช้เพือ่
ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น ซึ่งการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีเพื่อประโยชน์ใน
ทางการแพทย์ เราอาจแบ่งออกได้เป็นหลายระดับด้วยกัน ได้แก่

 ระดับแรก ความเสรีในการปลูกกัญชาในระดับครอบครัว แม้ว่าผู้ปลูกเองไม่ได้เจ็บป่วย แต่เมื่อ
มีคนในครอบครัวเจ็บป่วย ก็สามารถปลูกและน�ากัญชาภายในบ้านของตนเองในจ�านวนที่พอเหมาะ 
มาเพือ่ใช้ในการรกัษาได้ ซึง่จ�านวนทีพ่อเหมาะน้ันอาจจะไม่สามารถระบไุด้ว่าต้องเป็น ๔ ต้น หรอื ๖ ต้น  
อย่างทีต่่างประเทศนยิมใช้กนั ด้วยเหตทุีว่่าการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและหมอพืน้บ้านไม่ได้ใช้ 
เฉพาะดอกมาสกัด แต่ใช้ใบ ใช้ก้าน หรือใช้ดอกมาสกัดด้วย ฉะน้ัน ในคนไข้บางคนที่ใช้สูตรต�ารับ 
ของแพทย์แผนไทยโบราณซึง่ใช้ใบน�ามาสกัด ท�าให้อาจจะต้องปลกูถงึ ๑๐ – ๑๒ ต้น เพราะต้องใช้ใบเยอะ  
แตกต่างจากการใช้ดอกเอามาสกัดเป็นน�้ามันซึ่งใช้ ๔ ต้น ก็เพียงพอแล้ว กรณีนี้คือความเสรีในระดับ
ครอบครัว

 ระดับที่สอง ความเสรีในการปลูกหรือสกัดกัญชาในระดับชุมชน ค�าว่า “ชุมชน” ในท่ีนี้มีอยู่  
๒ ลกัษณะด้วยกนั กล่าวคอื การปลูกในบรเิวณชมุชนทีส่ามารถควบคมุดแูลการปลกูและการน�าไปใช้ได้ 
เช่น การปลูกในสถานีอนามัยหรือท่ีเรียกว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) ที่ม ี
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เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ พยาบาล หรือ 
แพทย ์ครอบครั วอยู ่ ตรงนั้ น 
เพือ่ควบคมุดแูลด้วย ท�าให้การปลกู  
การสกัด และน�ามาใช ้ได ้รับ 
ค�าแนะน�าอย่างถูกต ้อง หรือ
อีกกรณีหนึ่งที่มีการคิดกัน คือ 
การปลูกท่ีวัด ซ่ึงในขณะนี้มีวัด
มากมายทีป่ลกูและใช้ใบหรอืดอก
มาสกัดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย  
อย่างไรก็ดี ทั้ง รพ.สต. และวัด
จะต้องมีความสามารถในการ
ควบคุมดูแลทั้งการปลูก การสกัด และการน�าไปใช้ ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจ 
ของชุมชน อันได้แก่ เหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยเราจะให้ความรู้แก่ อสม. และให้ อสม. เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าในการใช้กัญชา
อย่างถูกวิธีให้กับคนในหมู่บ้าน โดยมี อปพร. ซึ่งเป็นฝ่ายมหาดไทยเข้าไปควบคุมดูแลสอดส่อง ฉะนั้น 
อาจจะไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องปลูกเองในครัวเรือน แต่สามารถเอากัญชาที่ปลูกในชุมชนมาใช้ได้  
ในขณะเดยีวกนักจ็ะม ีอสม. เข้าไปช่วยดแูล สิง่นีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก ถอืเป็นการอบรมให้แก่คนกลุม่เลก็ ๆ  
(อสม.) เพื่อน�าไปถ่ายทอดต่อให้กับคนกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งเมื่อได้สารสกัดกัญชามาในอนาคตก็สามารถ 
ใช้เครื่องมือตรวจสอบได้ว่าน�้ามันกัญชานั้น ๆ มีความเข้มข้นกี่มิลลิกรัม โดยไม่ต้องไปลองผิดลองถูก
หรือซื้อหาจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานมาลองเองแบบผิด ๆ จนเป็นอันตรายต้องเข้าโรงพยาบาล กรณีนี ้
ถ้าเรารู้จ�านวนปริมาณ จ�านวนมิลลิกรัมที่แน่นอน เวลาแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านหรือคนในชุมชน 
ก็สามารถระบุได้เลยว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไร อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการสกัดกัญชานั้น 
จะต้องให้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งควบคู่กันไปด้วย นั่นก็คือ ผู้ป่วยที่จะใช้กัญชาในพื้นที่นั้น ๆ มีโรคประจ�า
ตัวอะไรบ้าง เพราะโรคบางโรค เช่น โรคตับ โรคไต ซ่ึงค่อนข้างรุนแรง สตรีมีครรภ์ หรือคนไข้ที่มี
ประวัตว่ิามอีาการป่วยทางจติหรอืเป็นไบโพลาร์ หรอืมคีนในครอบครวัทีป่่วยด้วยโรคน้ี อาจมข้ีอห้ามใช้  
ซึ่งในกรณีนี้ควรหลีกเล่ียงไปใช้สารสกัดอ่ืนแบบที่ไม่เมาแทน หรือที่เราเรียกว่า “กัญชง” ปัจจุบัน 
เส้นใยกัญชงสามารถน�ามาท�าเสื้อ กระเป๋า และเชือกได้ เมล็ดกัญชงสามารถสกัดเป็นโอเมก้า ๓  
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ ซึ่งตอนน้ีทั่วโลกมีความต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนดอกกัญชงจะให้ 
สารสกัดแบบที่ไม่เมา ต้นกัญชงจึงไม่ใช่สิ่งเสพติด แต่เน่ืองจากต้นกัญชาและต้นกัญชงมีความ 
คล้ายคลึงกันในหลายลักษณะ จนท�าให้เกิดความสับสนและยากต่อการจ�าแนก ดังน้ัน เพื่อประโยชน์ 
ในการควบคุมดูแลจึงต้องห้ามปลูกต้นกัญชงไปด้วย ในกรณีเช่นนี้เราสามารถใช้กัญชงแทนกัญชา 
ส�าหรับคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าไม่ควรใช้กัญชาได้ 

 ดังนั้น ในระดับชุมชนที่มีสถานีอนามัย หรือ รพ.สต. วัด เป็นเครือข่ายเข้าไปช่วยเหลือ 
ให้ค�าแนะน�า ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันสอดส่องระมัดระวังมิให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าถึง 
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และใช้งานไปในทางที่ผิดได้ ถือเป็นการใช้พลังประชาชนคอยควบคุม โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ ถือเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนขึ้นแบบหน่ึง ทั้งน้ี ในการใช้บังคับกฎหมายหรือ 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกัญชาต้องมีความเข้าใจก่อนว่า ผู้ใช้เป็นคนป่วยและเป็นคนป่วยที่เข้าไม่ถึง
การรักษาแผนปัจจุบันหรือการรักษาแผนปัจจุบันนั้นมีข้อจ�ากัด คือการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
หรือยาแผนปัจจุบันมีผลข้างเคียงเกินกว่าที่คนป่วยจะรับได้ ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนป่วยด้วยว่า 
ท�าไมจึงมีความจ�าเป็นต้องไปใช้กัญชาในการรักษาโรค 

ระดบัทีส่าม ในระดบัต่อมา  
คือ เราจะท�าอย่างไรให้มีการ 
ปลกูกญัชาได้อย่างเสรโีดยถกูต้อง 
ตามกฎหมาย เ น่ืองจากตาม
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้ก�าหนดให ้ม ี
การออกใบอนุญาตให้ผลติ น�าเข้า 
ส่งออก จ�าหน่าย หรือมีไว ้ใน 
ครอบครองซ่ึงกัญชาได้ เม่ือปรากฏ

ว่าผูข้ออนญุาตเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมทีร่วมกลุม่เป็นวสิาหกจิชมุชน หรอืสหกรณ์การเกษตร  
ดังนั้น ในกรณีที่มีการปลูกกัญชาในครัวเรือน วัด หรือสถานีอนามัย ให้หัวหน้าหมู่บ้านรวบรวมรายชื่อ 
ผูท้ีป่ลกูกญัชาทัง้หมด เพือ่ไปตดิต่อกับวสิาหกจิชมุชนหรอืสหกรณ์การเกษตรทีม่เีครอืข่ายอยูใ่นทกุต�าบล 
และหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อรวบรวมและจดทะเบียนเป็นผู้ปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบดูแลได้ 

 ส�าหรับค�าถามที่ว่า เราจะท�าให้กัญชากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่น้ัน เราเห็นว่า 
ท�าได้แต่ต้องเป็นการผลิตในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับ Mass Production คือ เป็นการผลิต 
ในปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน และท�าให้
ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาถูกลง โดยการแบ่งการปลูกกัญชาออกเป็นการปลูกเพื่อใช้ในการรักษาตนเอง 
และการปลูกเพื่อรักษาผู้อื่นนั้น ถือว่ามีความส�าคัญมากในการที่ประชาชนคนไทยได้ใช้สิทธิของตน 
ในการท่ีจะดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของตน และข้อส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ ประชาชนมีสิทธ ิ
ที่จะใช้กัญชาในรูปแบบที่คุ้นเคย กล่าวคือ เมื่อเคี้ยวใบกัญชาแล้วหายปวดเมื่อยก็สามารถเคี้ยวได ้
หรือปวดเข่า ปวดข้อ เป็นโรครูมาตอยด์ ก็สามารถที่จะท�าน�้ามันกัญชาใช้เองได้ สิ่งน้ีถือเป็น 
หลักการส�าคัญที่จะท�าให้ประชาชนตระหนักถึงการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยการที่รัฐเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถดูแลรักษาตนเองได้ย่อมส่งผลท�าให้รัฐได้ประโยชน์โดยการประหยัดงบประมาณ 
ด้านสาธารณสุขไปด้วย 

 ส�าหรับการปลูกในระดับภาคหรือประเทศน้ัน ไม่ได้ปลูกไว้ใช้แต่เป็นการปลูกเพื่อน�าไปให้ 
โรงพยาบาล เพราะจากการค�านวณโรงพยาบาลต้องใช้กัญชาเดือนละไม่ต�่ากว่า ๕๐ - ๖๐ ตัน  
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สงัเกตได้จากการลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกัญชาเพ่ือรกัษาโรคเฉพาะตวัของผูป่้วยตามมาตรา ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต ที่มีผู้สนใจลงทะเบียน
เข้ามาประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป ไม่ใช่เด็กหรือเยาวชนที่จะน�า
กัญชามาเสพ จึงท�าให้เห็นว่ามีความต้องการใช้กัญชาในปริมาณมาก โดยผู้ที่มีกัญชาในครอบครองอยู่
แล้วประมาณ ๔๔,๐๐๐ คน ซ่ึงเป็นคนป่วยจรงิ และเมือ่มคีวามต้องการใช้กญัชาจ�านวนมากขึน้ ทัง้จาก 
โรงพยาบาล กรมการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก หรือหมอชาวบ้านที่มาข้ึนทะเบียนแล้ว  
จึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของกัญชงด้วย เพราะสามารถน�ามาท�าเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และตอนนี้ 
ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น นิยมน�าเส้นใยกัญชงมาใช้ทดแทน 
เส้นใยสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เช่น แผงประตู ถาดรอง  
เบาะส่วนหลงั และส่วนบผุนงัทีเ่กบ็ของท้ายรถ เป็นต้น นอกจากน้ี ถ้าเปรยีบเทยีบคณุสมบติัของกญัชา 
และกัญชงในการรักษาโรคจะเห็นได้ว่า ต้นกัญชงนั้นก็มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้มากมาย เพียงแต ่
กัญชงไม่ท�าให้เมาประสิทธิภาพในการรักษาจึงไม่เท่ากับกัญชา ดังนั้น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว 
และไม่สามารถใช้กัญชาได้ก็จะเลี่ยงมาใช้กัญชงแทน แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายโรคท่ีจ�าเป็น 
ต้องใช้กัญชาในการรักษา 

 ประเด็นต่อไป คือ เมื่อมีความต้องการใช้กัญชาจ�านวนมาก มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ 
ก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาต่อยอด พัฒนาต่อยอดในที่น้ีหมายความถึง เมล็ดพันธุ์กัญชา และคุณสมบัติ  
คอืแต่ละสายพนัธ์ุมีคณุสมบติัใดบ้างในพืน้ทีต่่าง ๆ  กัน เพราะสายพนัธุเ์ดยีวกนัหากปลกูในพืน้ท่ีต่างกนั
ก็อาจจะได้ส่วนประกอบไม่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แล้วจะท�าให้เรารู้ถึงที่มา 
และสารประกอบของน�้ามันกัญชาในแต่ละขวดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา อีกประการหน่ึงคือ 
วิธีการสกัด โดยการสกัดกัญชานั้นมีหลายวิธี เช่น ใช้แนฟทา (Naphtha)  ใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol)  
ซึ่งวิธีการสกัดแต่ละวิธีจะได้สารประกอบที่ไม่เหมือนกัน อีกประการหน่ึงคือเมื่อสกัดไปแล้วอาจมี
กระบวนการอืน่ เช่น การน�าไปต้ม ซึง่พอต้มแล้ว จากท�าให้เมากจ็ะเปลีย่นเป็นไม่เมา ทัง้น้ี การวจิยัและ
พฒันาต้ังแต่เมล็ดพนัธ์ุ สายพนัธ์ุ การเพาะปลกู การสกดั และกระบวนการภายหลงัการสกดั ความรูเ้หล่านี้ 
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จะช่วยรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยได้และสามารถส่งออกได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีน้ีได้มีต�ารา 
ทางวิชาการระบุว่ากัญชามีคุณสมบัติเสริมฤทธิ์ของยาเคมีบ�าบัดในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ  
ได้แก่ มะเรง็เมด็เลอืดขาว เนือ้งอกในสมอง เน้ืองอกเต้านม มะเรง็เต้านม มะเรง็รงัไข่ มะเรง็ตบั ได้อีกด้วย  
ดังนั้น หากจะผลิตกัญชาเพื่อการส่งออกก็สามารถขายได้ตั้งแต่เมล็ด ใบ ดอก น�้ามัน หรือแบบเป็นยา
ก็ได้ เป็นเศรษฐกิจทางการแพทย์หรือเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งในปัจจุบันเราต้องน�าเข้ามาจากประเทศลาว
และพม่า

จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะฯ  :  ส�าหรับการใช้สิทธิ
ของคนป่วยในการใช้กัญชานั้น 

 ประการแรก คือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ความส�าคัญกับ 
เรือ่งการใช้กญัชาในทางการแพทย์ โดยอ้างอิงถงึหลกัฐานขององค์การอนามยัโลกทีม่กีารสรปุประโยชน์
ของกญัชา ทัง้ในส่วนทีข่อง CBD (Cannabidiol) ซึง่เป็นตวัทีไ่ม่ได้ออกฤทธิท์างอารมณ์หรอืทางจติประสาท 
และในส่วน ของ THC (Tetrahydrocannabinol) อันเป็นสารออกฤทธิ์หลักของกัญชาที่ส่งผลให้รู้สึก
ถงึความผ่อนคลายและออกฤทธ์ิทางจิตประสาทได้ เพือ่ให้มีการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ให้ได้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ประการที่สอง คือ บริษัทประกันควรจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ในการรกัษาผู้ป่วยเช่นเดียวกบัในต่างประเทศ เช่น ในสหรฐัอเมรกิาทีบ่รษัิทประกนัจะรับผดิชอบ 
ในค่าใช้จ่ายจากการน�ากัญชามาใช้รักษาโรคลมชัก

 ประการที่สาม คือ แพทย์ควรเริ่มศึกษาวิธีการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี และที่ส�าคัญควรให้เป็น
วิจารณญาณของแพทย์แต่ละท่าน ในการวินิจฉัยว่าสมควรมีการใช้กัญชาในผู้ป่วยรายนั้นหรือไม ่ 
โดยไม่จ�าเป็นจะต้องมกีารก�าหนดชนดิของโรค เพราะหากแพทย์มคีวามช�านาญมากเพยีงพอกจ็ะสามารถ
วนิจิฉยัเองได้ เช่น โรคเอสแอลอ ีซึง่เป็นโรคเร้ือรังทีเ่กิดจากภมูต้ิานทานท�าร้ายตนเอง ท�าให้มผีลกระทบ 
กับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งสามารถใช้กัญชาในการรักษาโรคเอสแอลอีนี้ได้และสามารถช่วยลด 
คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกับยากดต้านภูมิคุ้มกนัไปได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน  
ที่สามารถใช้กัญชาร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษาได้ ข้อส�าคัญคือ การใช้บัตรทอง ๓๐ บาท  
รักษาทุกโรค ควรครอบคลุมถึงการใช้กัญชาด้วย หากบัตรทองคุ้มครองถึงการใช้กัญชา ประชาชน
ก็ไม่จ�าเป็นต้องปลูกกัญชาเอง และไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย แต่สามารถมาพบแพทย์ได้เลย  
และในขณะนี้ภาครัฐได้มีการเร่งผลิตแพทย์โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชา ซึ่งกระผมก็เป็น
วิทยากรร่วมอยู่ด้วย มีแพทย์ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว ๔๕๐ คน พรุ่งนี้ก็จะมีการอบรมแพทย์เพิ่มเติม 
อีก ๒๐๐ คน และรุ่นถัดไปอีก ๒๕๐ คน ส่วนมากเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ส�าหรับแพทย ์
ในโรงพยาบาลของรัฐนั้น ขั้นต่อไปอาจมีการน�าตัวแทนแพทย์และเภสัชกรจาก ๗๖ จังหวัด ประมาณ 
๒๕๐ คน มาเข้ารบัการอบรม เพือ่ให้ประชาชนรวมไปถงึชมุชนได้รบัประโยชน์สงูสดุอย่างแท้จรงิ ท�าให้
ผูป่้วยได้ประโยชน์สงูสดุโดยทีไ่ม่เสยีเงนิมากและสามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์ทีม่ใีช้ในประเทศไทยอยูแ่ล้วได้ 
อันนี้ คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์  
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