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บทนำ 

กัญชา (cannabis) เป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae ซึ่งมีอยู่ 3 สายพันธุ์ที่พบ

บ่อย ได้แก่ สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa) สายพันธุ์อินดิกา (Cannabis indica) และสาย

พันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) ส่วนคำว่ามาลีฮวนน่า (Marijuana) เป็นคำแสลงที่ใช้เรียก

ส่วนดอกของต้นกัญชาทีน่ำมาใช้สูบ 

โดยในกัญชาจะมีสารออกฤทธิ์สำคัญอยู่ 2 ชนิด คือ THC (delta-9-Tetrahydrocannabinol) 

และ CBD (cannabidiol) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดมีสรรพคุณแตกต่างกัน ดังนี้ 

• สาร THC มีผลต่อจิต ประสาท ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
กระตุ้นให้อยากอาหาร บรรเทาความเจ็บป่วยและความวิตกกังวล และ ลดอาการเกร็งใน
ผู้ป่วยโรคระบบประสาทจำเพาะบางชนิด แต่ทว่าหากมีการนำสาร THC จากกัญชามาใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ระมัดระวังในการใช้ อาจทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ ดังนี้  เมา 

ร า ย ง านคว ามก ้ า วหน ้ า ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป 

Credit: cosmeticsdesign-europe.com 
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หลอนประสาท เกิดการเสพติด โดยหากได้รับในปริมาณสูงอาจก่อเกิดภาวะเป็นพิษและ
อาการผิดปกติได้ สาร THC นั้นมีผลข้างเคียงจากการใช้หลายอย่าง เช่น ปากแป้ง ตาแดง 
ใจเต้นเร็ว ตอบสนองช้า และทำให้สูญเสียความทรงจำ 

• สาร CBD มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ ลดการชักเกร็ง (มีการนำมาช่วยรักษาโรคลมชักใน
เด็ก) ช่วยให้สงบ ผ่อนคลาย บรรเทาความเจ็บป่วย และมีคุณสมบัติยังยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์เนื้องอกหลายชนิดในหลอดทดลอง โดยมีการนำไปใช้ในการรักษาอาการไมเกรน 
ภาวะซึมเศร้า การอักเสบของกล้ามเนื้อ ต้อหิน และอาการทางจิต องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, WHO) เคยได้ประกาศว่า สาร CBD นี้ สามารถใช้ได้ใน
ปริมาณมากโดยแทบไม่มีผลข้างเคียง 

เนื่องด้วยประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ดังกล่าว ในปัจจุบันจึงได้มีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้
ทางการแพทย์อย่างแพร่หลายภายใต้ข้อบังคับที่แตกต่างกันไปสำหรับในแต่ละประเทศทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit: ohiomarijuanacard.com 
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หลายประเทศในสหภาพยุโรป ได้มี
การปลูกกัญชามาเป็นเวลาหลายร้อย
ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำ
กัญชาเพื่อไปแปรรูปเป็นเส้นใย น้ำมัน 
ยาร ั กษาโรค หร ือ ใช ้ เพ ื ่ อความ
เพลิดเพลิน ทั ้งนี ้ส่วนใหญ่สายพันธุ์
กัญชาที ่มีการควบคุมทางกฎหมาย 
จะเป็นสายพันธุ ์ที ่สามารถผลิตสาร 
THC ในปริมาณที่ก่อให้เกิดการออก
ฤทธิ์ได้ เนื่องจากสาร THC สามารถก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์และอันตรายต่อร่างกายได้ 
ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเพาะปลูกกัญชาในทุกสายพันธุ์
แม้ว่าสายพันธุ์นั้น ๆ จะผลิตสาร THC ได้ในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม 

ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังไม่มีกฎหมายกลางที่บังคับใช้กับทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสำหรับ
การอนุญาตและการกำหนดบทลงโทษผู้เพาะปลูก ผู้ใช้ ผู้จำหน่าย หรือผู้ที่มีกัญชาไว้ครอบครอง 
แต่สหภาพยุโรปมีกฎหมายกลางเพื่อควบคุมการลักลอบซื้อขายสิ่งเสพติด  

สหภาพยุโรปได้ให้อำนาจประเทศสมาชิกฯ ในการควบคุมและออกกฎหมายการใช้กัญชาใน
ประเทศของตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้กฎระเบียบ กฎหมาย และบทลงโทษของการใช้กัญชานั้น
แตกต่างไปในแต่ละประเทศสมาชิกฯ  เช่น เนเธอร์แลนด์ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทั้งเพื่อความ
เพลิดเพลินในสถานที่ซึ ่งได้รับอนุญาตและใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ ในขณะที่บาง
ประเทศสมาชิกฯ อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น หรือบางประเทศห้ามให้มีการใช้กัญชา
ทั้งสองวัตถุประสงค์  

กฎหมายกัญชาในสหภาพยุโรป 

Credit: us105fm.com 
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นอกจากนี ้ ในหลาย ๆ ประเทศ ได้ประกาศให ้การใช ้ก ัญชาไม ่เป ็นความผิดทางอาญา 
(decriminalization) คือ การไม่นําโทษทางอาญามาใช้  แต่จะใช้ทางเลือกโดยการนํามาตรการ
ทางปกครองมาใช้แทน เช่น ในบางประเทศถือว่าการครอบครองกัญชาในปริมาณน้อย เพื่อการ
เสพส่วนตัว ถือเป็นความผิดทางแพ่ง หรือ ความผิดลหุโทษที่ต้องชำระค่าปรับ 

 

 

 

 

 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชา 

การใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์มีอยู่ใน

หลายรูปแบบ ดังนี้ 

น้ำมันกัญชา 

น้ำมันกัญชาเป็นสารสกัดจากช่อดอกกัญชาซึ่ง
ประกอบด้วยสาร THC และสาร CBD และใช้ตัวทำ
ละลายเป็นน้ำมันที่มีลักษณะเหนียวหนืด สีเข้ม โดย
น้ำมันที่นิยมใช้เป็นตัวทำละลาย ได้แก่ น้ำมันมะกอก 
น้ำมันทานตะวัน และ น้ำมันถั่วลิสง เป็นต้น การใช้
น้ำมันกัญชาสามารถทำได้โดยหยดน้ำมันใต้ลิ้น 
จากนั้นน้ำมันจะถูกดูดซึมผ่านชั้นเยื่อเมือกบุผิวใน
ปากแล้วเข้าสู่กระแสเลือด  

 

การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

Credit: we-heart.com 
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ยาพ่นในช่องปาก 

สำหรับยาพ่นในช่องปาก วิธีการใช้คือ ฉีดเข้าไปบริเวณใต้
ลิ ้นเหมือนกับการใช้น้ำมัน โดยยาพ่นในช่องปากที ่มี
ชื่อเสียงและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ  SativexTM ซึ่งได้
มาตรฐานทางเภสัชกรรม โดยผลิตจากกัญชาสองสายพันธุ์ 
ซ ึ ่ งม ีส ่วนประกอบของสาร THC และ สาร CBD ใน
อัตราส่วนที่แน่นอน โดยมีการละลายสารออกฤทธิ์ดังกล่าว
ในแอลกอฮอล์ก่อนบรรจุในขวด 

 

แคปซูล 

แคปซูลจะประกอบไปด้วยสาร THC หรือ สาร CBD ใน

ปริมาณความเข้มข้นที่แน่นอน ละลายในน้ำมันและถูก

บรรจุในแคปซูล โดยใช้รับประทานร่วมกับน้ำ เมื่อกลืนเข้า

สู่ร่างกายแล้วแคปซูลก็จะแตกตัว และตัวยาจะถูกปล่อย

ออกมาและถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้ 

 

ชา 

ช่อดอกกัญชาถูกนำมาอบแห้งเพื่อนำไปแช่ในน้ำร้อนแล้ว

บริโภคในรูปแบบชา สาร THC และ สาร CBD จากในชา

จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ซึ ่งวิธีการ

บริโภคในจะได้ความเข้มข้นของสาร THC และ สาร CBD 

แตกต่างโดยขึ ้นอยู ่ก ับหลายปัจจัย เช ่น เวลาการต้ม 

อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณช่อดอกกัญชาที่ได้คุณภาพ และ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาช่อดอกกัญชา 

 

Credit: psychomedia.qc.ca 

Credit: vonjour.fr 

Credit: cannadish.net 
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ไอระเหย 

ไอระเหยจากกัญชาจะมีสารออกฤทธิ์ทั้งสาร THC และ สาร CBD ซึ่งออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว
ทำให้การปรับขนาดยาทำได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถรับยาในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่เกิดอาการ
ข้างเคียงมากนัก และไอระเหยช่วยบรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เข้าสู่
ร่างกายจะขึ้นอยู่กับวิธีการสูดลมหายใจและการกลั้นหายใจด้วย 

การใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาโดยการสูดพ่นไอระเหยต้องใช้เครื่องพ่นหรือเครื่องมือสูดไอระเหย
ทางการแพทย์ ผู้ป่วยจะสูดดมสารออกฤทธิ์จากช่อดอกกัญชา จากนั้นร่างกายดูดซึมสารดังกล่าว
เข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางปอด ซึ่งวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิ ภาพในการใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์ และปลอดภัยมากกว่าการสูบกัญชาที่เป็นการเผาไหม้กัญชาโดยตรง 
โดยจากการวิจัยพบว่าไอระเหยจะไม่มีส่วนประกอบของนิโคติน (Nicotine) โพรไพลีนไกคอล 
(Propylene Glycol) กลีเซอรีน (Glycerin) และกลิ่นรสสังเคราะห์ (Flavoring) เหมือนกับบุหรี่
ไฟฟ้า รวมถึงไม่มีควันที่เป็นพิษต่อร่างกาย เครื่องพ่นไอระเหยจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง 
ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ง่าย 

 

การให้ยาทางผิวหนัง (Transdermal) และผ่านผิวหนัง (Dermal) 

ผล ิตภ ัณฑ์ยาร ักษาโรคท ี ่ผล ิตจากก ัญชา

สามารถใช้ในรูปแบบของครีมสำหรับทาบนผิว 

หรือแผ่นแปะผิวหนังได้ด้วย โดยผู้ป่วยจะได้รับ

ปริมาณยาที่เฉพาะเจาะจงในเวลาที่กำหนด 

ปัจจุบันมีการพัฒนายาในรูปแบบนี้เพื่อรักษา

โรคหรืออาการทางผิวหนังบางประเภท และ

อาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะจุดหรือปวดข้อ  
Credit: indiva.com 
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การใช้กัญชาหรือผลิตภณัฑ์ยาที่ผลติจากกัญชาเพื่อรักษาโรคชนิดต่าง ๆ 

 

 

ที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากกัญชา โดยพบว่ากัญชา

และผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากกัญชามีความสามารถในการักษาอาการและโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) ทั้งนี้ โรคปลอกประสาทเสื่อม
แข็งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทซึ่งมักเกิดร่วมกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งจะทำ
ให้เกิดอาการปวดรุนแรงและมีอาการปวดแบบเรื้อรัง และพบว่าทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ สาร 
THC เพียงชนิดเดียว และผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาที่มีส่วนผสมของสาร THC และ สาร CBD ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 0.5 มีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและอาการปวดน้อยลง นอกจากนี้ผู้ป่วย
สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น โดยในการทดสอบทางคลินิกไม่พบอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง 
ปัจจุบันมีการผลิตยาในรูปแบบยาพ่นในช่องปากซึ่งมีส่วนผสมของ THC และ CBD มีชื่อทาง
การค้า คือ Sativex  

Credit: indiva.com 
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2. ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด (Antiemetic effect) โดยมีผลการวิจัย
ทางคลินิกยืนยันว่าสารสังเคราะห์ที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC มีประสิทธิภาพในการลดอาการ
คลื ่นไส ้ อาเจ ียนในผู ้ป ่วยที ่ได ้ร ับยาเคมีบำบัดได้ด ีกว ่ายาที ่ใช ้อย ู ่ ในขณะนั ้น เช่น 
Chlorpromazine  Domperidone และ Alizapride เป็นต้น และได้รับการอนุมัติให้ใช้ใน
หลายประเทศ โดยมีการใช้ในรูปแบบแคปซูลและใช้ชื ่อทางการค้าว่า Cesamet และ 
Marinol 

3. เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเอดส์ (Appetite stimulation) โดยมี 
ผลการวิจัยพบว่าสาร THC สามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ เมื่อมี
การทดลองใช้ทางคลินิกเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์  

4. การรักษามะเร็ง (Anticancer effect) โดยมีรายงานการวิจัยบ่งชี้ว่าสาร THC สามารถ
ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดและยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกมะเร็งในหนูทดลองได้ 
หลังจากนั้นได้มีการวิจัยเพิ่มขึ้นในเรื่องดังกล่าวและพบว่าสาร THC และสาร CBD สามารถ
ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ได้โดยการยับยั้งกระบวนการการสร้างหลอด
เลือดใหม่ และลดการลุกลามแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในมะเร็งหลายชนิด นอกจากนี้ยัง
พบว่าการให้สาร CBD ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด Temozolomide สามารถช่วยลดการ
เติบโตของเนื้องอกสมอง (Glioma xenograft) ได้อย่างดี  

5. ช่วยควบคุมอาการลมชัก (Epilepsy) โดยมีการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ประสบปัญหา
ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ พบว่าผู้ป่วยโรคลมชัก มีอาการดีขึ้นโดยมีอาการชักน้อยลง 
เมื่อให้ยากันชักร่วมกับการให้สาร CBD ในปริมาณ 200-300 มิลลิกรัม ต่อวันเป็นเวลา 8-18 
สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับสาร CBD คือทำให้เกิดอาการ
ง่วงนอน 

6. ลดอาการปวด (Analgesic effect) ทั้งนีส้าร THC และสาร CBD สามารถใช้ลดอาการปวด
แบบฉับพลัน และแบบเรื้อรัง โดยเฉพาะการใช้เพื่อระงับการปวดแบบเรื้อรังนั้น นับเป็น
สาเหตุหลักของการใช้สารสกัดกัญชาในการลดอาการปวด ซึ่งจากการทดลองทางคลินิกและ
พบว่าสาร THC ในขนาด 2.5 หรือ 2.7 มิลลิกรัม สามารถช่วยลดอาการปวดเรื้อรังและช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้นานขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตยาในรูปแบบยาพ่นซึ่งมีส่วนผสมของ 
THC และ CBD ซึ่งสามารถช่วยลดอาการปวดข้อ (Rheumatoid arthritis) แต่สำหรับอาการ
ปวดเรื้อรังในผู้ป่วยมะเร็งนั้นยังไม่มีข้อสรุปทางคลินิกที่ชัดเจน 
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7. ลดความดันในตาของผู้ป่วยต้อหิน (Glaucoma) โดยมีการศึกษาวิจัยการใช้สาร THC เพื่อ
ช่วยลดความดันในลูกตาและพบว่าสาร THC ณ ความเข้มข้นร้อยละ 0.05-0.1 สามารถช่วย
ลดความดันในลูกตาของผู ้ป่วยต้อหินได้ แต่เป็นการออกฤทธิ ์ในระยะสั ้น 2-3 ชั ่วโมง
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายานี้ก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ในระหว่างใช้  ดังนั้นการ
พัฒนาและปรับปรุงสูตรและรูปแบบการใช้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่
ผลิตจากกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีจำนวน 22 ประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 
ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ 
โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเนีย และสเปน แต่จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศ โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่กฎหมายในประเทศยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ได้แก่ บัลแกเรีย ฮังการี 
ลัตเวีย สโลวาเกีย และ สวีเดน นอกจากนี้ยังมีประเทศนอกสมาชิกฯ ในยุโรปที่อนุญาตให้มีการใช้
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในหลาย ๆ ประเทศในยุโรป ส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบสารสกัด THC ในแคปซูล ยาพ่นในช่องปาก และดอกกัญชาอบแห้งสำหรับชงชา 
หรือใช้ในรูปแบบไอระเหย ทั้งนี้ ไม่มีประเทศใดในยุโรปที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในลักษณะสูบเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เนื่องจากเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 1) กัญชานั้นมีความหลากหลาย
ทางสายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์มีความสามารถในการผลิตสารเคมี เช่น THC และ CBD ใน

กฎระเบียบการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์

ทางการแพทย์ในสหภาพยุโรป 
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ปริมาณที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกัน แต่กัญชาแต่ละต้นสามารถผลิต
สารเคมีดังกล่าวได้ในปริมาณและความเข้มข้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่นปริมาณ
ของแสงที่ใช้ในการปลูก หรือ อายุของต้นกัญชาในขณะที่เก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลให้แพทย์หรือเภสัชกร
ไม่สามารถประเมินถึงความเข้มข้นและปริมาณของสารเคมีได้อย่างแม่นยำได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
ยากที่จะสั่งจ่ายกัญชาแบบสูบให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้ 2) การใช้กัญชาใน
ลักษณะสูบ ถือว่าเป็นวิธีการที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ป่วยเพราะว่านอกจากสารเคมีจาก
กัญชา ผู้ที่สูบจะได้รับอนุภาคอื่น ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ ที่เป็นอัตรายเข้าไปในร่างกายด้วย  

จากรายงานตัวเลขประมาณการของตลาดกัญชาในยุโรป มีการบ่งชี้ว่าภายในปี 2571 ตลาดกัญชา
เพื่อการแพทย์ในสหภาพยุโรปจะมีมูลค่าสูงถึง 1 แสน 2 หม่ืน 3 พันล้านยูโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit: dutch-passion.com 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์ยารักษาโรคที่ผลิตจากกัญชาที่ได้รับอนญุาตให้ใช้ 
ในหลาย ๆ ประเทศในยุโรป 

 

ชื่อการค้า รูปแบบการใช ้ สารออกฤทธิ์ที่ใช้รักษา วัตถุประสงค์ของการใช้รักษา 

Sativex 
(Nabiximols)  

ยาพ่นในช่อง
ปาก 

น้ำมันสกัดจากต้นกัญชา
ที่มีส่วนประกอบทั้งสาร 
THC และสาร CBD 

บรรเทาอาการโรคปลอกประสาทเสื่อม
แข็ง (Multiple Sclerosis) 

Marinol 
(Dronabinol)  

แคปซูลเจลาติน สารสังเคราะห์ delta-9-
THC 

บรรเทาอาการโรคปลอกประสาทเสื่อม
แข็ง บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกระตุ้นความ
อยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ 

Cesamet 
(Nabilone)  

แคปซูล สารสังเคราะห์ CBD ที่มี
คุณสมบัติคล้ายกับสาร 
THC 

บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

Bedrocan  ยอดดอกกัญชา
อบแห้งหรือผง 
(มี 5 สายพันธุ์
ให้เลือก) 

ส่วนของต้นกัญชามี
ส่วนประกอบทั้งสาร 
THC และสาร CBD แต่

บรรเทาอาการโรคปลอกประสาทเสื่อม
แข ็ ง  บรรเทาอาการปวดเร ื ้ อร ั งที่
เกี่ยวกับระบบประสาท บรรเทาอาการ
กล ้ามเน ื ้อกระต ุกจาก โรคท ู เร ็ตต์  
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ชื่อการค้า รูปแบบการใช ้ สารออกฤทธิ์ที่ใช้รักษา วัตถุประสงค์ของการใช้รักษา 

ความเข้มข้นแตกต่างกัน
ไปตามสายพันธุ ์

(Tourette's Disorder) และบรร เทา
อาการคลื ่นไส้และอาเจียนในผู ้ป ่วย
โรคมะเร็ง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

เยอรมนี 

สำหรับประเทศเยอรมนีมีการอนุญาตให้เริ่มใช้กัญชาทางการแพทย์ได้

เมื่อปี 2560 เฉพาะในกรณีที่มีใบสั่งยาจากแพทย์และสำหรับผู้ป่วย

อาการหนักที่ไม่มีทางเลือกในการรักษาเท่านั้น ทำให้มีการใช้กัญชาทาง

การแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีการออกใบสั่งซื้อกัญชา

เพื่อการแพทย์ในเยอรมนีกว่า 142,000 ใบ ให้แก่ผู้ป่วยกว่า 50,000 – 60,000 ราย ซึ่งก่อนการ

ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มีผู้ป่วยประมาณ 1,000 รายเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้

สามารถเข้าถึงกัญชาได้  ปัจจุบันประเทศเยอรมนีถือเป็นตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดใน

สหภาพยุโรป และใหญ่อันดับที่สามของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

โดยที่ผ่านมาสมาคมแพทย์แห่งประเทศเยอรมนีได้เสนอแนะต่อรัฐบาลประเทศเยอรมนีว่า รัฐบาล

ควรมุ่งไปที่การลงทุนด้านการศึกษาวิจัยกัญชาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมประกาศข้อเรียกร้องให้

รัฐบาลดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงสรรพคุณของการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่าง

ชัดเจน ก่อนที่จะสนับสนุนให้มีการนำไปใช้จริง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวอย่างการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากกัญชา

เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 
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และแสดงถึงความรับผิดชอบ โดยต้องอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ก่อนประกาศเป็นนโยบาย 

เนื่องจากในปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลักฐานวิชาการทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอ 

ส ถ า บั น ย า แ ล ะ แ พ ท ย ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ช า ติ ( Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte - BfArM) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดสรรสิทธิการปลูก

กัญชา โดยมี  โดยมีการจัดสรรสิทธิการปลูกกัญชาทางการแพทย์ให้กับบริษัท 3 ราย คือ บริษัท 

Aphria  บริษัท Auror และ  บริษัท Demecan ในปริมาณ 10.4 ตัน ภายใน 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้ในไตรมาส 4 ในปี 2563 

ตั้งแต่ที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาทางการแพทย์ในปี 2560  รัฐบาล

เยอรมันได้อนุญาตให้นำเข้ากัญชาได้จำนวน 42.8 ตัน โดยพบว่าในปี 2561 มีการนำเข้ากัญชาทาง

การแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 161 จากปี 2560 และในปี 2562 ยังคงมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง

ร้อยละ 115 โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศแคนาดาร้อยละ 54 และจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ร้อยละ 40  และที่เหลือนำเข้าจากโปรตุเกสโดยบริษัท Canamedical 

 

เนเธอร์แลนด์ 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์การใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์อยู่
ภายใต้กฎหมาย Opium Act ซึ ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2002 โดย
อนุญาตให้ใช้ได้หากแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและเขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วย 
และผู้ป่วยสามารถนำใบสั่งยาไปซื้อยาได้ที่ร้านขายยา ทั้งนี้  รูปแบบ

ของกัญชาทางการแพทย์ในเนเธอร์แลนด์มี 5 ประเภท ดังนี้ 
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การใช้ยาเหล่านี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือชงเป็นชาหรือดมไอระเหย ทั้งนี้แพทย์จะเริ่มจากการสั่งยา

ในปริมาณน้อยก่อนที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นหากไม่ได้ผล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจและมีหน้าที่เป็น

ผู้รับผิดชอบในการผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากกัญชาเพื่อการแพทย์แต่

เพียงผู้เดียวคือ Office of Medicinal Cannabis (OMC) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวง

สาธารณสุข สวัสดิการ และการกีฬาของประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยงาน OMC จะเป็นผู้ดูแลทั้ง

ทางด้านการเพาะปลูก การผลิต การจำหน่าย และการกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจาก

กัญชาไปสู ่โรงพยาบาล ร้านขายยา ห้องวิจัย มหาวิทยาลัย และอื ่น ๆ ในส่วนของการปลูก

หน่วยงาน OMC จะกำกับดูแลผู้ปลูกที่ได้รับอนุญาตอย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ

สหภาพยุโรป หน่วยงาน OMC จะควบคุมปริมาณการปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้จริง

ทางการแพทย์ รวมถึงควบคุมในเรื่องคุณภาพของกัญชาให้ปราศจากยาฆ่าแมลงและสารตกค้าง

ด้วย การปลูกกัญชาจะปลูกในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์และไฮโดรโปรนิกส์ นอกจากนี้หน่วยงาน 

OMC ยังมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขออนุญาตการนำเข้าและส่งออกกัญชาเพื่อการแพทย์

ในเนเธอร์แลนด์  
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สเปน 

กฎหมายสเปนอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและการแพทย์ได้ก็

ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากองค์การยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ส เ ป น  ( Agencia Española Medicamentos y Productos 

Sanitarios, AEMPS) ซึ่งในรอบปี 2561-2562 หน่วยงาน AEMPS ได้

อนุมัติพื้นที่ปลูกกัญชาจำนวน 4.03 เฮคเตอร์ โดยแบ่งเป็นการปลูกเพื่อการวิจัยจำนวน 2.31 เฮค

เตอร์ในแคว้น Andalucia แคว้น Catalonia และแคว้น Valencia และการปลูกเพื่อการแพทย์

และส่งออกจำนวน 1.72 เฮคเตอร์ในแคว้นมูรเซีย โดยตัวอย่างบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้ปลูกกัญชาในสเปน ได้แก่ บริษัท Cáñamo y Fibras Naturales S.L. บริษัท CIJA 

Preservation S.L. บร ิ ษ ั ท  DJT Plants Spain S.L. บร ิ ษ ั ท  Phytoplant Research S.L. 

มหาวิทยาลัย Universidad Politécnica de Valencia และบริษัท Alcaliber S.A. เป็นต้น 

ศูนย์สังเกตการณ์กัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์สเปน (Observatorio Español de Cannabis 

Medicinal, OEDCM) ระบุว่า มีประชากรในสเปนจำนวนประมาณ 50,000 – 100,000 รายเป็น

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค ทั้งนี้ ยาพ่นในช่องปากภายใต้ชื่อทางการค้า Sativex 

เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ทำจากสารสกัดจากกัญชาชนิดเดียวที่สเปนอนุมัติให้ใช้ได้เมื่อเดือนกรกฎาคม 

2553 เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อเกร็งเนื่องจากภาวะปลอกประสาทอักเสบ แต่ยาดังกล่าว

ไม่ได้ถูกใช้เป็นทางเลือกแรกในการรักษา แต่จะให้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว 

แต่การรักษาไม่ได้ผล และการที่จะจ่ายยาชนิดนี้ให้แก่ผู้ป่วยได้ แพทย์จะต้องทำเรื่องขออนุมัติจาก

องค์การยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สเปนเสียก่อน 
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ฝรั่งเศส 

ในประเทศฝรั่งเศสสามารถผลิตยาที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา
เป็นส่วนประกอบได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐ ซึ่งผลิตภัณฑ์กัญชา
เพื่อการแพทย์ที่ใช้ได้ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลฝรั่งเศสหรือ
สหภาพยุโรปเท่านั ้นภายใต้ Regulation (EC) No.726/2004 โดย

ปัจจุบันมีเพียงยาแคปซูล Marinol ที่ใช้รักษาอาการปวดจากระบบประสาทเท่านั้นที่ได้รับการ
อนุมัติขึ้นทะเบียน ในขณะที่ยาพ่นในช่องปาก Sativex นั้นได้รับการรับรองจาก The National 
HealthProducts Agency (ANSM) แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านการจัด
จำหน่าย โดยอนุญาตให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ได้เป็นครั้งคราว ภายใต้การสั่งจ่าย
ของแพทย์แต่ละครั้ง ซึ่งกำกับโดย The National Health Products Agency (ANSM) 

 

อิตาลี 

ประเทศอิตาลีได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อยู ่ใน
รายการของ soft drugs และ อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ นอกจากนี้
กระทรวงสาธารสุขได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และห้องทดสอบ
ทางปฏิบัติการของรัฐสามารถนำผลิตภัณฑ์กัญชาไปใช้ในการศึกษา
วิจัยได ้

กระทรวงสาธารสุขให้หน่วยงานที่มีใบอนุญาต สามารถผลิต จำหน่าย และจัดซื้อผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ในระยะแรกมีการนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดย ต่อมาในปี ค.ศ. 
2016 ได้เริ่มมีการผลิตภายในประเทศภายใต้การควบคุมของทหาร ณ The Military Chemical 
Pharmaceutical Establishment ณ เมืองฟลอเรนซ์ ปัจจุบันมีการเปิดเสรีให้กับการค้าดอก
กัญชา และกฎหมาย (N.242) ได้เปิดโอกาสให้มีการปลูกและขายกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศอิตาลี ถือเป็นอีกประเทสที่ปลูกและส่งออกกัญชาเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก 

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที ่อนุญาตให้ใช้จะต้องมีปริมาณของสาร THC ได้ไม่เกิน 500 

มิลลิกรัม เทียบเท่ากับวัตถุดิบจริง 5 กรัม (ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ประมาณร้อยละ 10) และอนุญาตให้

ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วเท่านั้น โดยโรคที่อนุญาตให้ใช้ 

ได้แก่ อาการปวดเรื้อรัง ปลอกประสาทเสื่อม การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง อาการคลื่นไส้หลังได้รับยา
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เคมีบำบัดหรือฉายรังสี โรคเอดส์ ภาวะผอมรุนแรง โรคกลัวอ้วน (Anorexia nervosa) โรคต้อหิน 

และโรค Tourette syndrome ทั้งนี้การสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์นั้นสามารถให้ได้เฉพาะชว่งที่ 

รักษาเท่านั ้นและในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยแต่ละภูมิภาคและแต่ละจังหวัดจะมีการ

ตรวจสอบการสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ เพื่อจัดทำประมาณการความต้องการใช้

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์รายปีสำหรับปีถัดไป 

 

โปรตุเกส 

บริษัท Tilray ซึ่งบริษัทกัญชาขนาดใหญ่สัญชาติแคนาดา ได้เข้ามา

ลงทุนและจัดตั ้งบริษัท Tilray EU Campus ในประเทศโปรตุเกส 

เมือง Cantanhede โดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตเพื่อสกัดสาร CBD 

กับ THC พื้นที่ในร่ม กลางแจ้งและเรือนกระจกเพื่อเพาะปลูกกัญชา 

รวมไปถึงห้องทดลองในการวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจัดตั้งสถานที่จัดจำหน่ ายกัญชาและ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารสกัด CBD จากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ด้วยเหตุนี้ทำให้โปรตุเกส

เป็นอีกประเทศในยุโรปที่ทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ และมีการส่งออกกัญชาไปประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 

 

โครเอเชีย 

โครเอเชียเริ่มมีการใช้กัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยใน

ปี ค.ศ. 2016 เริ่มมีการนำเข้าจากต่างประเทศโดยบริษัทยา และทำ

การแจกจ่ายโดยสถาบันภูมิคุ้มกันวิทยา โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็น

ผู้ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้นำเข้ายาชนิดใดเข้ามาในประเทศ และ

อนุญาตให้ประชาชนใช้ชนิดใด สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้แก่ 

ยาชา และขี้ผึ้ง ซึ่งมีสาร THC เป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบสมุนไพรก็

ได้รับการอนุญาตให้ใช้เพื่อรักษาเนื้องอก โรคเอดส์ โรคปลอกประสาทเสื่อม และลมชักในเดก็ และ
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มีข้อจำกัดห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน โรคลมชักทั่วไป โรคซึมเศร้า และโรคจิต

เวชอื่น ๆ โดยยาจะถูกสั่งจ่ายภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง และสั่งจ่ายได้ไม่ เกิน 30 วัน 

 

ฟินแลนด์ 

อนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้ก็ต่อเมื่อมีความล้มเหลวจากการรักษา

ด้วยวิธีอื่น ๆ  โดยจะอนุญาตให้ใช้ในโรคปลอกประสาทเสื่อม พาร์คิน

สัน ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ มะเร็ง และไมเกรนเรื้อรัง โดยผลิตภัณฑ์

กัญชาที่อนุญาตให้ใช้ คือ ยาพ่นในช่องปาก Sativex ที่นำเข้าจาก

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และจัดจำหน่ายผ่านร้านขายยาที ่ได ้ร ับการอนุญาตจาก Finnish 

Medicines Agency (FIMEA) ภายใต้กระทรวงกิจการสังคมและสุขภาพ 
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โดยทั ่วไปแล้วการเพาะปลูก จัดหา ครอบครอง หรือเสพกัญชาเพื ่อ สันทนาการและความ
เพลิดเพลิน ยังไม่สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย โดยบทลงโทษนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศสมาชิกฯ นอกจากนี้ในหลาย ๆ ประเทศ ประกาศให้การครอบครองและใช้กัญชาใน
ปริมาณน้อยเพื่อสันทนาการและความเพลิดเพลินไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่อาจถือเป็น
ความผิดทางแพ่ง หรือ ความผิดลหุโทษพร้อมต้องชำระค่าปรับ 

โดยบางประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์มีนโยบายผ่อนปรน (toleration policy) สำหรับการจำหน่าย 
เสพ ปลูก และครอบครองกัญชา โดยอนุญาตให้มีการซื้อขายและเสพกัญชาในสถานที่เฉพาะ ที่
ได้รับอนุญาต เช่น coffee shop ภายใต้กฎและข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ห้ามจำหน่ายกัญชาให้กับผู้มี
อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ห้ามจำหน่ายกัญชาในปริมาณที่สูงเกินกว่า 5 กรัม ต่อการซื้อขาย 
1 คร ั ้ง เป ็นต ้น ท ั ้งน ี ้การครอบครองกัญชาสำหร ับประชาชนทั ่วไปจะไม่ถ ูกดำเน ินคดี 
ทางอาญาในกรณีที่มีกัญชาในครอบครองปริมาณไม่เกิน 5 กรัม หรือ 5 ต้น ต่อ 1 คน โดยหากถูก 
ตรวจพบว่ามีกัญชาในครอบครองในจำนวนดังกล่าวจะถูกเจ้าหน้าที ่ยึดของกลางแต่ไม่มีการ
ดำเนินคดี 

ในขณะที่บางประเทศ เช่น เบลเยียม เสปน และ สหราชอาณาจักร มีการจัดตั้ง cannabis social 
clubs ซึ่งเป็นสโมสรปลูกกัญชา และสมาชิกของสโมสรจะต้องจ่ายค่าสมาชิกเพื่อให้ได้รับกัญชาไป
เสพเพื่อความเพลิดเพลิน ณ สถานที่ที่สโมสรจัดเตรียมไว้ให้ 

 

 

 

การเสพกัญชาเพื่อสันทนาการและความเพลิดเพลิน 

(recreational cannabis) 
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การอนุญาตให้มีการใช้กญัาในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปสามารถสรปุไดด้ังในตาราง
ดังต่อไปนี ้

ประเทศ การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลิน การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

ออสเตรีย ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณน้อยเพื่อการเสพส่วนตัวไม่
ถือเป็นความผิดทางอาญา  

สามารถเพาะปลูกสำหรับการวิจัยและใช้ใน
การแพทย์ได้ และอนุญาตให้มีการใช้ยารักษา
โรคที่ผลิตจากกัญชา โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ข อ ง  Austrian Agency for Health and 
Food Safety  (AGES) 

เบลเยียม ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณไม่เกิน 3 กรัม หรือ ไม่เกิน 1 
ต้น สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ไม่
ถือเป็นความผิดทางอาญา 

อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคที ่ผลิตจาก
กัญชา (ยาพ่นในช่องปาก Sativex) 

บัลแกเรีย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

โครเอเชีย การครอบครองกัญชาในปริมาณน้อย 
ไมถ่ือเป็นความผิดทางอาญา แต่ถือเป็น
ความผิดลหุโทษพร้อมต้องชำระค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคที ่ผลิตจาก
กัญชา โดยมีการนำไปใช้รักษาโรคมะเร็ง โรค
ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และโรคเอดส์ เป็นต้น 

ไซปรัส ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ เช่น การใช้น้ำมันกัญชากับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

สาธารณรัฐเช็ก ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณไม่เกิน 10 กรัม หรือ ไม่เกิน 
5 ต้น ไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่
ถือเป็นความผิดทางแพ่งที ่ต้องชำระ
ค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 

เดนมาร์ก ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคที ่ผลิตจาก
กัญชา ได้แก่ ยาพ่นในช่องปาก Sativex ยา
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ประเทศ การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลิน การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

แคปซูล Marinol และยาแคปซูล Cesamet 
สำหรับการการอนุญาตให้ใช้ต้นกัญชาในการ
รักษาโรค กำลังอยู่ในระยะทดลอง โดยขณะนี้
อนุญาตให้ใช้เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 

เอสโตเนีย ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณไม่เกิน 7.5 กรัม เพื่อการเสพ
ส่วนตัว ไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา 
แต่ถือเป็นความผิดทางแพ่งที่ต้องชำระ
ค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ แล้วแต่กรณี 

ฟินแลนด์ ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ ในกรณีที ่ม ีใบอนุญาตพิเศษ
เท ่าน ั ้น และม ีการจำก ัดจำนวนการออก
ใบอนุญาตพิเศษ 

ฝรั่งเศส ผ ิดกฎหมาย โดยโทษสำหร ับการ
ครอบครองกัญชาในปริมาณน้อยเพื่อ
การเสพส่วนตัวถูกลดให้เป็นการชำระ
ค่าปรับ 200 ยูโร 

อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคบางชนิดที่ผลิต
จากกัญชา ซึ่งได้รีบความเห็นชอบและอยู่ใน
การควบคุมของ National Medical Safety 
Agency 

เยอรมน ี ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก ที่ไม่มี
ทางเลือกอื่นในการรักษาตามความเห็นของ
แพทย์ 

กรีซ ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ สำหรับผู ้ป่วยที ่มีใบสั ่งยาจาก
แพทย์ 

ฮังการ ี ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 



 หน้า 22 

ประเทศ การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลิน การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

ไอร์แลนด์ ผิดกฎหมาย กำลังอยู่ในระยะทดลอง โดยขณะนี้อนุญาตให้
มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
ได้ เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 

อิตาล ี การครอบครองกัญชาในปริมาณน้อย 
ไมถ่ือเป็นความผิดทางอาญา แต่ถือเป็น
ความผิดลหุโทษพร้อมต้องชำระค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ สำหรับผู ้ป่วยที ่มีใบสั ่งยาจาก
แพทย์ 

ลัตเวีย ผ ิดกฎหมาย โดยโทษสำหร ับการ
ครอบครองกัญชาในปริมาณไม่เกิน 1 
กรัม คือ การชำระค่าปรับไม่เกิน 280 
ยูโร สำหรับการถูกจับกุมครั้งแรก 

ผิดกฎหมาย 

ลิทัวเนีย ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 

ลักเซมเบิร์ก การครอบครองกัญชาในปริมาณน้อย 
เพื่อการเสพส่วนตัว ไม่ถือเป็นความผิด
ทางอาญา แต่ถือเป็นความผิดทางแพ่ง
ที่ต้องชำระค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 

ลิกเตนสไตน์ ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

มอลตา ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณไม่เกิน 3.5 กรัม ไม่ถือเป็น
ความผิดทางอาญา แต่ถือเป็นความผิด
ลหุโทษที่ต้องชำระค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ สำหรับผู ้ป่วยที ่มีใบสั ่งยาจาก
แพทย์ 

เนเธอร์แลนด์ ผิดกฎหมาย แต่ผ่อนปรนให้มีการใช้
ภายใต้ข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น ห้ามเสพ
กัญชาในที ่สาธารณะ การจำหน่าย
กัญชาทำได้ในร ้าน coffee shop ที่

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 
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ประเทศ การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลิน การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

ได้รับอนุญาตจากเทศบาลท้องถิ่น ใน
ปริมาณที่สูงไม่เกินกว่า 5 กรัม ต่อการ
ซื้อขาย 1 ครั้ง เป็นต้น 

นอร์เวย ์ ผิดกฎหมาย โดยมีโทษสำหรับการ
ครอบครองกัญชาในปริมาณไม่เกิน 15 
กรัม คือการชำระค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 

โปแลนด์ ผิดกฎหมาย แต่อัยการสามารถเลือก
ผ ่ อนปรน ให ้ ไ ด ้ ใ นกรณ ี ท ี ่ ม ี ก า ร
ครอบครองกัญชาในปริมาณน้อย เพื่อ
การเสพส่วนตัว และเป็นการกระทำ
ความผิดครั้งแรก 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 

โปรตุเกส การครอบครองกัญชาในปริมาณน้อย 
ไม่เกิน 25 กรัม เพื่อการเสพส่วนตัว ไม่
ถือเป็นความผิดทางอาญา 

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ 

โรมาเนีย ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคที่ ผลิตจาก
กัญชา แต่ต้องมีปริมาณของ THC น้อยกว่า 
0.2% 

สโลวาเกีย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

สโลวาเนีย ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณน้อย เพื่อการเสพส่วนตัว ไม่
ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่ถือเป็น
ความผิดลหุโทษที่ต้องชำระค่าปรับ 

อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคที ่ผลิตจาก
กัญชา 

สเปน ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณน้อย เพื่อการเสพส่วนตัวใน
ที่รโหฐาน ไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา 

อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคบางชนิดที่ผลิต
จากกัญชา 
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ประเทศ การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลิน การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

สวีเดน ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

สวิตเซอร์แลนด ์ ผิดกฎหมาย แต่การครอบครองกัญชา
ในปริมาณน้อย เพื่อการเสพส่วนตัว ไม่
ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่ถือเป็น
ความผิดลหุโทษที ่ต ้องชำระค่าปรับ 
การซื้อขายกัญชาที่มีปริมาณ THC ต่ำ
กว่า 1% ตามร้านค้าสามารถทำได ้

อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์ได้ โดยให้ใช้สำหรับผู ้ป่วยอาการ
หนัก ผู้ป่วยโรคลมชัก โดยแพทย์เป็นผู้สั่งจ่าย 
ทั ้งนี ้มีการกำหนดให้จ่ายยาผ่านร้านขายยา 
เฉพาะแห่งที่ได้รับอนุญาต 

สหราชอาณาจักร ผิดกฎหมาย อนุญาตให้มีการใช้ยารักษาโรคที ่ผลิตจาก
กัญชาได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีทางเลือกอื่นใน
การร ักษาตามความเห ็นชอบของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถใช้สำหรับบางโรคที่มี
หลักฐานวิชาการที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว เช่น 
อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการรักษาด้วยเคมี
บำบัด 
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กัญชงนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Cannabaceae เช่นเดียวกับกัญชา แต่เป็นพืชคนละสายพันธุ์ โดย
กัญชานั้นมี 3 สายพันธุ์ย่อยที่พบบ่อยได้แก่ สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa) สายพันธุ์อินดิกา 
(Cannabis indica) และสายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) ในขณะที่กัญชงเป็นพืชสาย
พันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa) 

กัญชง (hemp) แตกต่างจากกัญชา อย่างไร 

Credit: kenderhealth.com 
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หากพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพกัญชงจะมีใบแคบเรียวและสีเขียวอ่อนกว่า มีลำต้นสูงและ
แตกกิ่งก้านน้อยกว่า และช่อดอกมียางน้อยกว่ากัญชา ในขณะที่หากพิจารณาด้วยปริมาณและ
ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ กัญชงจะมีสาร THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 ต่อน้ำหนักแห้ง แต่กัญชา
จะมีสาร THC สูงกว่าร้อยละ 0.3 ต่อน้ำหนักแห้ง และอัตราส่วนของสาร CBD : สาร THC ในกัญ
ชงจะสูงกว่าในกัญชา 

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ เนื่องจากัญชาจะมีปริมาณสาร THC สูงกว่ากัญชง จึงมีการสกัดสาร 
THC ในกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ส่วนกัญชงเป็นพืชให้ใยธรรมชาติที ่มีความทนทานและมี
ปริมาณมากกว่ากัญชา โดยกัญชงจะมีเส้นใยประมาณร้อยละ 35 แต่ในกัญชามีเพียงร้อยละ 15 
ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำกัญชงไปใช้เป็นพืชเส้นใยสำหรับไปทอเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เชือก และเยื่อ
กระดาษ ส่วนเมล็ดกัญชงก็พบว่าเป็นธัญพืชที่รับประทานกันทั่วโลกมานานแล้ว เนื่องจากเมล็ดกัญ
ชงมีโปรตีนสูง มีกรดไขมันโอเมก้า-3 (ชนิดเดียวกับที่พบในน้ำมันปลา) สูงถึงร้อยละ 22 ของไขมัน
ทั้งหมดที่สกัดได้จากเมล็ดกัญชา และมีกรดไขมันโอเมก้า-6 สูงถึงร้อยละ 54 ของไขมันทั้งหมดที่
สกัดได้จากเมล็ดกัญชา จึงมีการนำเมล็ดกัญชามาใช้ทำเครื่องสำอางบำรุงผิวกันในรูปแบบต่าง ๆ
นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการสกัดสาร CBD จากกัญชงเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย 
เช่น อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  

 

 

 

 

 

สหภาพยุโรปมีกฎระเบียบเฉพาะในการควบคุมการปลูกกัญชง โดยกัญชงสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ปลูกได้ในยุโรปจะต้องมีปริมาณสาร THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 ต่อน้ำหนักแห้ง (แต่ก่อนหน้านี้มี
กำหนดปริมาณสาร THC อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 0.2 สำหรับกัญชงที่อนุญาตให้ในอุตสาหกรรม) และ
ในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปมีการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่า เช่น หลาย ๆ ประเทศ
กำหนดปริมาณสาร THC สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ในขณะที่ฝรั่งเศสอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิภัณฑ์

กฎระเบียบในการควบคุม 

การปลูกกัญชงในยุโรป 
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ที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบ แต่ต้องผลิตจากสารสกัด CBD บริสุทธิ์ที่ไม่มีสาร THC เจอปนอยู่
เลย ในขณะที ่ในประเทศสโลวาเกีย และลิทัวเนีย การจำหน่ายผลิภัณฑ์ที ่มีสาร CBD เป็น
ส่วนประกอบยังถือว่าผิดกฎหมาย 

โดยประเทศในยุโรปที่มีพื้นที่เพาะปลูกกัญชงมากที่สุด คือ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ 10,000 เฮกตาร์ รองลงมา คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพื ้นที่ เพาะปลูกประมาณ
ประมาณ 1,200 เฮกตาร์ โดยพื้นที่เพาะปลูกกัญชงในยุโรปมีทั้งหมดประมาณ 33,000 เฮกตาร์ 

ปัจจัยที่ทำให้การเพาะปลูกกัญชงเป็นที่สนใจในสหภาพยุโรปเนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่มีสามารถทน
สภาพอากาศและอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวของยุโรปได้ นอกจากนี้กัญชงเป็นพืชที่ไม่ได้ใช้น้ำและปุ๋ย
จำนวนมาก อีกทั้งยังปลอดวัชพืช และสามารถปลูกติดต่อกันได้โดยไม่ต้องใช้พืชอื่นหมุนเวียน จึง
เป็นพืชที่ถูกมองว่ามีความยั่งยืน มีการประเมินว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ CBD จากกัญชงในสหภาพ
ยุโรปจะขยายตัวถึงร้อยละ 400 ในช่วง 5 ปี (2019-2025) และมมีูลค่าการค้ากว่า 1.7 พันล้านยูโร 

 

 

Credit: cbdtesters.co 



 หน้า 28 

 

 

 

 

 

ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมในยุโรปได้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงแปรูป อีกทั้งมีการจัดตั้งสมาคม
การใช้กัญชงในอุตสาหกรรม (European Industrial Hemp Association, EIHA) เพื ่อส่งเสริม
การนำทุกส่วนของกัญชงมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนต่าง ๆ ของกัญชงไม่ว่าจะเป็น ต้น 
ใบ เมล็ด และเปลือกได้ถูกนำมาแปรรูปได้หลายรูปแบบดังนี้ 

เส้นใยกัญชง 

เส้นใยกัญชงถือเป็นผลผลิตหลักที่ทำให้มีการปลูก
กัญชงในยุโรป โดยเส้นใยกัญชงมีความเหนียวนุ่ม
และแข็งแรงกว่าฝ้าย ให้ความอ บอุ่นกว่าลินิน ดูด
ซับความชื้นได้ดีกว่าไนล่อน และป้องกันรังสียูวีได้ดี 
สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
นำเส้นใยกัญชงมาผลิตเป็นเสื ้อผ้าเครื ่องนุ ่งห่ม 
นอกจากนี้ยังมีการนำเส้นใยกัญชงมาผลิตกระดาษ
และเยื่อกระดาษ ผลิตฉนวนกันความร้อน ผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ และเสื้อเกราะกันกระสุน 
เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมสามารถใช้เส้นใยกัญชงเข้ามาทดแทนเส้นใยเคมีเพื่อลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

 

 

 

Credit: himalayanhemp.in 

การใช้กัญชงในอุตสาหกรรมในยุโรป 
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ลำต้นกัญชง 

เนื้อลำต้นของกัญชงที่ลอกเปลือกออกแล้วสามารถนำมา
ผลิตเป็นกระดาษได้ นอกจากนี้แกนของต้นกัญชงจะมี
คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น น้ำ และ น้ำมันได้ดี จึงนิยม
นำไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่าง ๆ ถ่านไม้ 
แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่วนของลำต้นยัง
ถูกนำไปแปรรูปให้เป็นเม็ดเพื่อใช้ในการเกษตร เช่น เพื่อ
ป้องกันวัชพืช กักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่พืช นำไปทำเป็น
ปุ๋ย และอาหารสัตว์ เป็นต้น 

เมล็ดกัญชง 

เมล็ดกัญชงมีส่วนประกอบของโปรตีน วิตามินอี กรด
ไขมันโอเมก้า-3 และ กรดไขมันโอเมก้า-6 สูง จึงมีการ
สก ัดน ้ำม ันและโปรต ีนจากเมล ็ดก ัญชงไปใช ้ เป็น
ส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 
เช่น เส้นพาสต้า คุกกี้ ขนมปัง เบียร์ ไวน์ ซอส น้ำมันพืช 
เนยเทียม ชีส นม ไอศกรีม น้ำมันสลัด อาหารเสริม 
โปรตีนเกษตร สบู่ ยาสระผม โลชั่น เครื่องสำอาง ครีมกัน
แดด และครีมบำรุงผิว เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์กัญชงเชิงพาณิชย์ 

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กัญชงที่ใช้ในอุตสาหกรรม ยังมีการใช้ประโยชน์จากสารสกัด CBD จากัญ
ชงมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด บรรเทา
อาการปวด/อักเสบ หรือช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น วางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งใช้น้ำมัน

Credit: cannabistech.com 

Credit: shafaqna.com 
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กัญชงเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น โดยกฎหมายของสหภาพยุโรปได้กำหนดไว้ว่ากัญชงที่จะนำไป
แปรรูปจะตอ้งมีปริมาณสาร THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 ต่อน้ำหนักแห้ง 

 

 

ประเด็นด้านกฎหมายการควบคุมการผลิต 

อุตสาหกรรมการผลิตกัญชงได้ร ับผลกระทบจากกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้สาร CBD 
โดยเฉพาะในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ของสหภาพ
ยุโรป (Novel Food Act) ได้ให้นิยามของอาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food) ไว้ว่า เป็นอาหาร
หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารมนุษย์ ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 
ปี 2540  หรือ ที่มีกระบวนผลิตต่างจากแบบดั้งเดิม ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
และองค์ประกอบ ทำให้มีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีในร่างกาย หรือระดับ
สารเคมีที่เปลี่ยนแปลงไป  

โดยในเดือนมกราคม ปี 2562 สหภาพยุโรปได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของสาร 
CBD ให้ถูกจัดว่าเป็นอาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food) ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสาร CBD ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอประเมินความปลอดภัยตาม

Credit: hdnux.com 
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กฎระเบียบ Novel Food (Regulation (EC) 2015/2283) กับหน่วยงานความปลอดภัยด้าน
อาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) เช ่น การศึกษาทาง
พิษวิทยาในสัตว์/มนุษย์ ข้อคิดเห็นหรือเอกสารทางวิชาการ และ อื่น ๆ   และเมื่อผ่านการประเมิน
และได้รับอนุญาตแล้วถึงจะสามารถวางจำหน่ายสินค้าในยุโรปได้ 

 

 

  

Credit: cannabislaw.report 
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ข้อกำหนดและตลาดของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD จากกัญชงเป็นส่วนประกอบในสหภาพ
ยุโรปนั้นแตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตหลัก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ฝรั่งเศส 

- สามารถปลูกกัญชงได้ในประเทศ ตราบที่ปริมาณสาร THC ในกัญชงต้องน้อยกว่าร้อยละ 
0.2 

- ในการนำกัญชงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องสกัดแยกสาร CBD ออกมาและทำให้
บริสุทธิ์โดยจะต้องไม่มีสาร THC อยู่เลย ก่อนำไปผสมทำเป็นผลิตภัณฑ์ 

- ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ปลูกกัญชงมากที่สุดในยุโรป โดยร้อยละ 40 กัญชงในยุโรปปลูกใน
ฝรั่งเศส และเป็นผู้ผลิตกัญชงลำดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศจีน และแคนาดา 

เยอรมนี 

- สามารถปลูกกัญชงได้ในประเทศ ตราบที่ปริมาณสาร THC ในกัญชงต้องน้อยกว่าร้อยละ 
0.2 

ข้อกำหนดและตลาดของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี

สาร CBD จากกัญชงในสหภาพยุโรป 
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- สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทีม่ีส่วนผสมของสาร CBD จากกัญชงได้ โดยจะต้องมีสาร THC 
ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยพบว่าร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น dm และ Rossmann มีการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสาร CBD หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

- ในการซื้อเวชภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร CBD จากกัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์สามารถทำ
ได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจากแพทย์ และต้องซื้อจากร้านขายยาที่ได้ รับอนุญาตให้ขายเวชภัณฑ์
ประเภทนี้ 

- ห้ามให้มีการใช้ดอกกัญชง เว้นแต่การใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือ การใช้เพื่อเชิง
พาณิชย์เท่านั้น 

เนเธอร์แลนด์ 

- สามารถปลูกกัญชงได้ในประเทศ ตราบที่ปริมาณสาร THC ในกัญชงต้องน้อยกว่าร้อยละ 
0.2  

- สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทีม่ีส่วนผสมของสาร CBD จากกัญชงได้ โดยจะต้องมีสาร THC 
ไม่เกินร้อยละ 0.05 

- ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายน้ำมัน CBD ที่ใช้เพื่อการสูบ 

- ในเนเธอร์แลนด์มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมจำนวน 2 
บริษัท คือ Hemp Flax B.V. และ Dun Agro B.V.  

- ร้อยละ 80 ของการปลูกกัญชงในเนเธอร์แลนด์  เป็นการปลูกเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยมี
ตลาดส่งออกสำคัญ คือ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  และ
สแกนดิเนเวีย 

 



 หน้า 34 

สเปน 

- อนุญาตให้มีการใช้สาร CBD จากกัญชง ตราบที่ปริมาณสาร THC ต้องน้อยกว่าร้อยละ 0.2  

- มีการก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตและผู้แปรรูปกัญชง (Asociación Española de Productores 
y Transformadores de Cañamo : AEPTC) ตั้งอยู ่ที ่เมืองกรานาดา ทางตอนใต้ของ
สเปน เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการรายย่อยในการร่วมกันพัฒนารูปแบบการผลิต
อย่างยั่งยืนและสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจ 

- มีการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ชื่อว่า “Spannabis” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง
มาดริด เพื่อเน้นการนำเสนอด้านการให้ความรู้ และความรับผิดชอบทางสังคม อีกทั้งมีการ
นำเสนอสินค้าสำหรับกลุ่มตลาดเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคในวง
กว้างมากขึ้น 

 

 

 

 

 

การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ : ประเทศไทยจำเป็นวางแผนการศึกษา
และการวิจัยวิจัยกัญชาเพื่อใช้สำหรับการแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยยึดตามมาตรฐานสากล ทั้งใน
ด้านจริยธรรมการวิจัย และแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดี ทั้งนี้ควรจัดทำแผนนโยบายและกรอบการ
ดำเนินงานการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ของประเทศในระยะยาว เช่น แผนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาสารสกัดกัญชาเป็นยารักษาในอนาคต แผนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้งาน
ของสารสกัดกัญชาเพื่อความสะดวกของผู้ป่วย และ แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจหาความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ 
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ต่าง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น พร้อมแผนการติดตามกำกับดูแลและประเมินผล 
เพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์จะสามารถนำไปสู่การรักษาโรคต่าง ๆ ตามที่
มุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานขึ้น รวมถึง
สนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและมีการจําหน่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ 

การใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชง: ในอนาคตทรัพยากรพืชเส้นใยและเยื่อกระดาษของประเทศ
ไทยจะขาดแคลนมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยจะต้อง
นำเข้าเยื่อกระดาษจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงคาดว่ากัญชงจะเป็นพืชหลักอีกชนิดหนึ่งที่
จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และจะสามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศ เพราะกัญชงเป็น
พืชที่มีอายุสั้น ปลูกได้ หลาย ๆ ครั้งต่อปี ใช้ทุนน้อยและไม่ต้องมีการดูแลรักษามาก อีกทั้งยังเป็น 
พืชที่สามารถปลูกได้ซ้ำในพื้นที่เดิม จึงจะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้อีก
ส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้เส้นใยไหมกัญชง (hemp silk) ถือเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูงมาก โดย
ประเทศไทยสามารถขยายฐานการปลูกกัญชงเพื ่อส่งเสริมการนำเส้นใยไหมกัญชงมาใช้ใน
อุตสาหกรรมผ้าทอกัญชงเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วย  

การส่งเสริมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี: ภาครัฐควรส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เช่น ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กัญชาและกัญชง
ในประเทศไทย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มมูลค่าเข้ามาเผยแพร่
และให้ความรู้แก่เกษตรกร และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การปลูกกัญชาและกัญชง หรือมีเทคโนโลยีในการแปรรูปพืชทั้งสอง เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการสร้างรายได้ของประชาชน 

การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน : ภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาระบบจัดการและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง และการใช้ประโยชน์จากสาร
สกัดจากพืชทั้งสองที่ใช้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ใน
การสื่อสารตามหลักวิชาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย นอกจากนี้จำเป็นต้องป้องกัน ควบคุม และ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของข่าวปลอม หรือข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง สารสกัด
จากพืชกัญชาและกัญชง และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ 
รวมถึงมีแผนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กัญชาและกัญชงด้วย  
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