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ขอ้ควรรู้เกี+ยวกบักญัชา 
ดร.องอาจ ธเนศนิตย0  

ศูนย0ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล?อม จุฬาฯ 

(22 มิถุนายน 2565) 

  

1. ขอ้มูลโดยทั,วไป1-3 

กัญชาเปKนพืชให?ดอกในวงศ0 Cannabaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร0 คือ Cannabis sativa L. subsp. Indica และ

มีชื่อโดยทั่วไปวbา marijuana, cannabis, pot ลำต?นของกัญชามักจะมีลักษณะเตี้ยและเปKนพุbม ใบมีสีเขียวจัด

ลักษณะใบจะมีประมาณ 5-7 แฉก พบวbามีสารในกัญชามากกวbา 500 ชนิด โดยจะมีสารในกลุbม cannabinoids (มี

โครงสร?างโมเลกุลเปKนแบบ 21-carbon terpenophenolic skeleton) อยูbมากที่สุด และมีสารในกลุbมนี้ไมbน?อย

กวbา 100 ชนิด สารออกฤทธ์ิท่ีสำคัญ ได?แกb D-9-tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งมีฤทธ์ิในการกระตุ?นประสาท 

ทำให?เมาเคลิ้ม ประสาทหลอน สำหรับสารชนิดอื่นในกลุbมเดียวกัน เชbน cannabidiol (CBD) cannabinol (CBN) 

cannabichromene (CBC) และ cannabigerol (CBG) รวมทั้งยังมีสารในกลุbม terpene และ flavonoid  ความ

เข?มข?นของ cannabinoids นั้นจะมีความแตกตbางกันตามสbวนของพืช โดยจะพบความเข?มข?นสูงสุดของสารออก

ฤทธ์ิ THC ในดอกเพศเมียท่ียังไมbได?ผสมพันธุ0  

 

กัญชาเปKนพืชในตระกูลเดียวกันกับกัญชง (อยูbในวงศ0 Cannabaceae) แตbพืชทั้งสองชนิดมีความแตกตbางกัน โดย

จะพบวbาสารออกฤทธ์ิท่ีมีปริมาณมากในกัญชง คือ cannabidiol (CBD) ซึ ่งเปKนสารแบบ non-psychotropic 

chemical มีฤทธิ์ทำให?สงบ ลดอาการวุbนวาย และต?านฤทธิ์เมาประสาทหลอน ในขณะท่ีในกัญชาจะมีสารออกฤทธ์ิ 

THC ในปริมาณมาก สำหรับความแตกตbางระหวbางกัญชาและกัญชง สามารถสรุปได?โดยภาพรวม ดังแสดงในตาราง

ท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความแตกต1างระหว1างกัญชาและกัญชง 

หัวข9อ กัญชง กัญชา 

ช่ือทางวิทยาศาสตร? Cannabis sativa L. subsp. Sativa Cannabis sativa L. subsp. Indica 

ช่ือสามัญ hemp cannabis, marijuana 
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กัญชง 
 

ลักษณะของลำต9น สูงเรียวยาว สูงกวbากัญชาหรือสูง

มากกวbา 2 เมตร (อาจสูงได?ถ ึง 6 

เมตร) 

เตี ้ยเปKนพุ bม สbวนใหญbสูงไมbเกิน 2 

เมตร 

ลักษณะของใบ มี 7-11 แฉก ใบมีสีเขียวอbอน 

 

มี 5-7 แฉก ใบมีสีเขียวแกb 

ปริมาณ THC ในพืช  (THC 

จัดเปKน psychotropic chemical) 

 

 

 

 

ไมbเกิน 1 % 1-20 % 

ปริมาณ CBD ในพืช (CBD 

จัดเปKน non-psychotropic 

chemical) 

 

 

 

 

 

- มีปริมาณมากกวbา THC  

- บางสายพันธุ0ของกัญชง เชbน สาย

พันธุ0 Candida CD-1 อาจมีปริมาณ 

CBD ท่ีสูงมาก (11-20%)4 

- มีปริมาณน?อยกวbา THC 

- พบในปริมาณน?อย 

 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

THC 

CBD 

กัญชา 

ใบกัญชา ใบกัญชง 
 

ที่มาของภาพ  Wikipedia, 2022.. hemp. [image] Available 

at: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cannab2_ne

w.png> [Accessed 22 June 2022]. 

ที่มาของภาพ Adhikary, D., Kulkarni, M., El-Mezawy, A., Mobini, S., Elhiti, M., 

Gjuric, R., Ray, A., Polowick, P., Slaski, J.J., Jones, M.P. and Bhowmik, P., 

2021. Medical cannabis and industrial hemp tissue culture: present 

status and future potential. Frontiers in plant science, 12, p.627240.  

[image] Available at: 

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.627240/full> 

[Accessed 22 June 2022]. 
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2. กลไกการออกฤทธิ6 ของ THC ต่อร่างกาย5,6 

THC เปKน psychoactive compound ซึ่งสbวนใหญbจะจับกับ cannabinoid receptors ซึ่งพบอยูb 2 กลุbมหลักคือ 

cannabinoid receptors type 1 (CB1) และ cannabinoid receptors type 2 (CB2) โดย CB1 จะพบมากท่ี 

ระบบประสาทสbวนกลาง (central nerve system) และสมอง โดยเฉพาะในสbวน basal ganglia, hippocampus, 

cerebellum, hypothalamus และ frontal cortex ซึ่งสะท?อนกลไกการเกิด psychotropic effect ของ THC 

ในขณะที่ CB2 receptors จะพบที่เนื้อเยื่อระบบภูมิคุ?มกันของระบบทางเดินอาหาร และในอวัยวะที่เกี่ยวข?องกับ

ระบบภูมิคุ?มกัน เชbน ม?ามและตbอมทอนซิล ดังนั้นจึงมีผลตbอ ความอยากอาหาร การยbอยอาหาร อารมณ0 ความรู?สึก 

ความจำ การเรียนรู? และพฤติกรรม  

THC เมื่อเข?าสูbรbางกาย จะถูกกำจัดท่ีบริเวณตับ โดย cytochrome P450 enzyme CYP2C และ CYP3A ซึ่งจะ 

metabolite เปล ี ่ยนเป Kน 11-OH-THC (psychoactive) และ 11-COOH-THC (not-psychoactive) และถูก

กำจัดออกนอกรbางกายผbานในรูปของ feces และ urine  

 

3. ประโยชน์ของกญัชาทางการแพทย7์,8 

ข?อมูลจากกหลักฐานอ?างอิงทางวิชาการ พบวbากัญชามีประโยชน0 โดยเฉพาะอยbางยิ่งในทางการแพทย0 โดยถูก

นำไปใช?เพื่อลดการเจ็บปวดเรื้อรังในผู?ใหญb การลดภาวะคลื่นไส?อาเจียนในผู?ป�วยที่ได?รับเคมีบำบัด การรักษาโรค

ปลอกประสาทแข็ง  รวมทั้ง สามารถนำไปใช?สำหรับโรคลมชักที่รักษาได?ยากในเด็ก เปKนต?น นอกจากนี้ ยังมีความ

เปKนไปได?ในการนำกัญชามาใช?ประโยชน0เพื่อควบคุมอาการของโรคตbาง ๆ เชbน โรคพาร0กินสัน มะเร็งระยะสุดท?าย 

โรคอัลไซเมอร0 (แตbยังคงต?องมีข?อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุน)  

 

4. ผลกระทบของกญัชาต่อสุขภาพของผูใ้ชง้านและสงัคม9-11 

หากนำกัญชามาใช?อยbางไมbเหมาะสม อาจมีความเสี่ยงท่ีกbอให?เกิดอันตรายตbอสุขภาพของผู?ใช?งาน รวมทั้งสังคมได? 

ดังรายละเอียด 

 

ผลกระทบของกัญชาต0อสุขภาพและด้านอื)น ๆ รายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชBกัญชาอย0างไม0เหมาะสม 

ผลกระทบต)อระบบทางเดินหายใจ 

 
• การสูบกัญชาต+อเนื่องมีความสัมพันธ8กับการเกิดภาวะถุงลมโปBงพอง 

• การสูบต+อเนื่องจะส+งผลต+อระบบทางเดินหายใจ 

ผลกระทบต)อระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 
• มีความสัมพันธ8กับภาวะหัวใจเตJนผิดจังหวะ 

• มีความสัมพันธ8กับภาวะเสJนเลือดสมองตีบ 

• สามารถเพิ่มความเสี่ยงต+อภาวะหัวใจขาดเลือด 

ผลกระทบต)อเชาว;ป=ญญา  • มีปLญหาในการเรียนรูJ สมาธิ และความจำ 

• หากใชJปริมาณมากจะทำใหJความจำลดลง ทำใหJสมองฝBอ 
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• เพิ่มความวิตกกังวล 

ผลกระทบต)อความผิดปกติของจิต 

 
• อาจทำใหJอารมณ8ครื้นเครงขึ้น แต+จะตามดJวยอาการง+วงซึม 

• ประสาทหลอนทางตา หวาดระแวง (paranoid) และเกิด panic attack 

• อาจเป`นตัวกระตุJนใหJเกิดอาการโรคจิตเภท โดยเฉพาะสําหรับผูJที่มีปLจจัย

เสี่ยงเช+น ผูJที่มีปLญหาโรคจิตในครอบครัวหรือพันธุกรรม ผูJปBวยโรคจิตจาก

สารเสพติดและแอลกอฮอล8 เป`นตJน11 

อื่น ๆ • พบอุบัติการณ8การเกิดอุบัติเหตุบนทJองถนนที่สัมพันธ8กับการใชJกัญชาที่

สูงขึ้น 

• หากใชJในผูJหญิงที่ตั้งครรภ8 ก็จะทำใหJเสี่ยงต+อพัฒนาการของเด็กในครรภ8

อาจพัฒนาไดJชJาลง 

• ทำใหJการสรJางน้ำนมแม+ลดลง และสารกัญชาสามารถเขJาไปในน้ำนมไดJดJวย 

ดังนั้นจึงไม+ควรใชJกัญชาในคนทJอง และใหJนมบุตร 

• การใชJในเด็ก จะนำไปสู+การติดสารเสพติดชนิดอื่นมากขึ้นเมื่อโตเป`นผูJใหญ+ 

 

5. อนุสญัญาระหวา่งประเทศและการควบคุมกญัชาในต่างประเทศ12,13 

ตามอนุส ัญญาเดี ่ยวว bาด ?วยยาเสพติดให?โทษ ค.ศ. 1961 (1961 single convention on narcotic drugs) 

กำหนดให? กัญชาและยางกัญชาเปKนยาเสพติดประเภท 4 แตbสารสกัดจากกัญชา อยูbในประเภท 1 ซึ่งสามารถ

นำมาใช?ทางการแพทย0และการวิจัยเทbาน้ัน โดยภาคีประเทศ จะต?องกำหนดมาตรการควบคุมป�องกันมิให?นำพืช

กัญชาไปใช?ในทางที่ผิด หรือทำการค?าที่ผิดกฎหมาย อยbางไรก็ตาม กฎหมายระหวbางประเทศนี้ไมbได?สนับสนุน 

หรือไมbอนุญาตให?ใช?เชิงสันทนาการ      

 

ตัวอย1างประเทศท่ีมีการอนุญาตให9ใช9กัญชาทางการแพทย?ได9อย1างถูกกฎหมาย เชbน อาร0เจนตินา ออสเตรเลีย 

บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย โครเอเชีย ฟ�นแลนด0 เยอรมนี กรีซ ไอร0แลนด0 อิสราเอล อิตาลี เนเธอร0แลนด0, 

นิวซีแลนด0, นอร0เวย0 เปรู โปรตุเกส สวิตเซอร0แลนด0 สหราชอาณาจักร รวมท้ังไทย  

 

ตัวอย1างประเทศที่อนุญาตให9ใช9กัญชาการเพื่อการสันทนาการได9อย1างถูกกฎหมาย เชbน แคนาดา จอร0เจีย 

มอลตา เม็กซิโก แอฟริกาใต? และอุรุกวัย รวมทั้ง 19 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา (เชbน California, Hawaii, Maine, 

Michigan, New York)  และ Australian Capital Territory ในออสเตรเลีย รวมทั้งไทย โดยจะมีรายละเอียดท่ี

อาจแตกตbางกัน เชbน ประเทศสเปนห?ามใช?กัญชาในท่ีพื้นท่ีสาธารณะ จอร0เจียและแอฟริกาใต? สามารถครอบครอง

และใช?กัญชาได?อยbางถูกกฎหมายแตbห?ามจำหนbาย  

 

สำหรับประเทศที่อนุญาตให9สามารถใช9กัญชาทั้งทางการแพทย?และการสันทนาการได9อย1างถูกกฎหมาย เชbน 

แคนาดา จอร0เจีย มอลตา เม็กซิโก อเมริกาใต? อุรุกวัย รวมท้ังไทย 
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6. ตวัอยา่งกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัในประเทศไทย ที,เกี,ยวขอ้งกบักญัชา14 
ประกาศ เรื่อง วันท่ีมีผลบังคับใช/ สาระสำคัญ 

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

ระบุชื่อยาเสพติด

ใหJโทษในประเภท 

5 พ.ศ.2565 

9 มิถุนายน 2565   มีสาระสำคัญคือ ทุกส+วนของพืชกัญชา กัญชง ไม+เป`นยาเสพติด ยกเวJนสารสกัด

ที่มีปริมาณ THC เกิน 0.2 % ที่ยังเป`นยาเสพตดิ  

(https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=11472) [Accessed 22 

June 2022]. 

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

กำหนดใหJการ

กระทำใหJเกิดกลิ่น 

หรือควันกัญชา 

กัญชง หรือพืชอื่น

ใด เป`นเหตุรำคาญ 

พ.ศ.2565 

14 มิถุนายน 2565   มีสาระสำคัญคือ กำหนดใหJการกระทำใหJเกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือ 

พืชอื่นใด จนเป`นเหตุใหJเสื่อมหรืออาจเป`นอันตรายต+อสุขภาพของผูJอยู+อาศัย

บริเวณใกลJเคียงหรือผูJที่ตJองประสบกับเหตุนั้น เป`นเหตุรำคาญ  

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/134/T_0002.P

DF) [Accessed 22 June 2022]. 

 

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

สมุนไพรควบคุม

(กัญชา) พ.ศ.2565 

17 มิถุนายน 2565   มีสาระสำคัญคือ ใหJกัญชาเป`นสมุนไพรควบคุม หJามใชJในเด็กอายุต่ำกว+า 20 ป� 

หญิงตั้งครรภ8 และหญิงใหJนมบุตร 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/137/T_0009.P

DF) [Accessed 22 June 2022]. 

ประกาศกรม

อนามัย 

การนำใบกญัชามา

ใชJในการทำ 

ประกอบหรือปรุง

อาหาร ในสถาน

ประกอบกิจการ

อาหาร พ.ศ. 2565 

30 มีนาคม 2565   มีสาระสำคัญคือ การกำหนดใหJสถานประกอบการกิจการอาหาร ตJองควบคุม 

กำกับ และจัดใหJมีการสื่อสารขJอมูลดJานสุขภาพและตJองตระหนักดJานความ

ปลอดภัยแก+ผูJบริโภคเกี่ยวกับการจำหน+ายอาหารที่มีการใชJใบกัญชาเป`น

ส+วนประกอบของอาหาร  

(https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/208766) [Accessed 22 

June 2022]. 

ประกาศกรม

อนามัย 

การนำใบกัญชามา

ใชJในการทำ 

ประกอบหรือปรุง

อาหาร ในสถาน

ประกอบกิจการ

อาหาร (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2565 

9 มิถุนายน 2565   มีสาระสำคัญคือ กำหนดใหJสถานประกอบกิจการอาหาร มีการจัดเก็บใบกัญชา

ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดเก็บเป`นสัดส+วน อยู+ในสภาพแวดลJอมที่เหมาะสม ไม+

ทำใหJเกิดเชือ้รา หรือเน+าเสีย 

(https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/210205) [Accessed 22 

June 2022]. 

ประกาศ

กรุงเทพมหานครฯ 

การเฝ�าระวังปLญหา

ที่เกิดจากการใชJ

กัญชาหรือกัญชงใน

นักเรียนโรงเรียน

สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

15 มิถุนายน 2565   มีสาระสำคัญคือ ใหJโรงเรียนสังกัด กทม. เป`นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง" 

งดจำหน+ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส+วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายใน

โรงเรียนสังกัด กทม.หJามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส+วนผสมของ

กัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม. 

(https://webportal.bangkok.go.th/msdbangkok/page/sub/22924/ข+าว

ก ิ จกรรม /0/info/292569/ค ู + ม ื อ ผ ู J ใ ช J ง านระบบหล ั งบ J าน_Bangkok-

PORTAL.pdf). [Accessed 22 June 2022]. 

ประกาศจุฬาฯ นโยบายคุ(มครอง

สุขภาพนิสิต 

นักเรียน และ

ผู(ปฏิบัติงานใน

20 มิถุนายน 2565   มีสาระสำคัญคือ ใหJเขตการศึกษาของจุฬาฯ เป`นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง" 

งดครอบครอง นำเขJามา ใชJ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน+าย บริโภค หรือเสพพืช

กัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ8แปรรูปที่มีส+วนประกอบของพืชกัญชาหรือกัญชง 

รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส+วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชงภายในพื้นที่
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มหาวิทยาลัย จาก

การใช(พืชกัญชาหรือ

กัญชงในพ้ืนท่ีเขต

การศึกษาของ

จุฬาลงกรณN

มหาวิทยาลัย 

เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย เวJนแต+เป`นการกระทำเพื่อประโยชน8ในการ

ศึกษาวิจัยโดยไดJรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป`นการใชJตามเหตุผล

ทางการแพทย8โดยมีใบรับรองแพทย8เป`นหลักฐาน 

(https://www.chula.ac.th/news/75722/) [Accessed 22 June 2022]. 
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