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กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สรุปผลการประชุม 
แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทยแผนไทยกับ 

Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 
วันศุกรท่ี 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 - 14.30 น. 

ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

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

1. รายช่ือผูเขารวมประชุม 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. ดร.ภก.ปรชีา หนูทิม ผูอำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมนไพร, 

 ผูอำนวยการโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน, 

 ผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 

3. ดร.รัชน ีจันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

4. นางสาวบุษราภรณ ธนสีลงักูร หัวหนากลุมงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภแเผนไทย  

 สถาบันการแพทยแผนไทย 

5. นางพันธวิรา เวยสาร หัวหนากลุมงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน 

6. นางลัดดาวัลย จาดพันธุอินทร หัวหนาศูนยจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยแผนไทยและสาธารณสุข  

 กองวิชาการและแผนงาน 

7. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

8. นางสาวธิติมา ก่ิงกระโทก นักวิชาการวาธารณสุขชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน 

9. นางสาวณัชชา สาลวีรรณ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย 

10.นางสาวอรปภา จันทรหอม เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย 

11. นางสาวกฤตวรรณ พรเลิศลักษณ แพทยแผนไทย สำนักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย 

12. นางสาวนิสาชล พลอยทรัพย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กองการแพทยทางเลือก 

13. นายพรชัย สวางวงค แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  

 โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

14. นางสาวรัฐพร ฤทธิ์สืบเชือ้ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ สถาบันการแพทยแผนไทย 

15. นายรชต โมกขพันธุ แพทยแผนไทย กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

16. นายภรรญวรนิทร พงศไทวรโชต ิ แพทยแผนไทย กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

17. นางสาวพัชริดา ไชยเยตร แพทยแผนไทย กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

18.นางสาวกนกวรรณ หัวไผ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

19. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุร ี นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 
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Embassy of Malaysia และ Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 
1. Mr. Hairuddin Bin Maslan Counsellor, Embassy of Malaysia 
2. Miss Siti Atiqah Fatin Zainal Abidin First Secretary, Embassy of Malaysia 
3. Miss Ananya Benchanavee Marketing Officer, Embassy of Malaysia 
4. Dr.Norzalila Binti Kasron Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 
5. Puan Nik Rahimah Binti Nik Omar Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 
6. Assc.Prof. Dr.Rusdi Bin Abd Rashid Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 
 
2. ความสำคัญและท่ีมา 

สืบเนื่องจาก นาย Khairy Jamaluddin ABU BAKAR รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ประกาศแสดง
ความสนใจตอนโยบายกัญชาทางการแพทยของประเทศไทยในชวงการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2565 ท่ีผานมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงไดนำ 
นาย Khairy Jamaluddin ABU BAKAR ศึกษาดูงานกัญชาทางการแพทยขององคการเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย และการใชผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาทางการแพทยในกลุมโรค
ตาง ๆ  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 ระหวางท่ีนาย Khairy Jamaluddin ABU BAKAR เขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี
สาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปคท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพ โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดรวม
จัดนิทรรศการกัญชาทางการแพทยแผนไทยในงานดังกลาว   

ท่ีผานมา สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ไดติดตอขอแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกัญชาทาง
การแพทยแผนไทยกับกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมาแลว 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 มีนาคม 
2564 นำโดย H.E. Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 ธันวาคม 2565  
นำโดย Mr. Hairuddin Maslan, Counsellor (Agriculture) สถานทูตมาเลเซียและผูแทนจาก Malaysia Hemp Tech 
Industrial Research Association (องคกรวิจัยท่ีไมแสวงหากำไร มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงในมาเลเซีย) และ
ในวันท่ี 6 มกราคม 2566 นี้เปนครั้งท่ี 3 นำโดย Mr. Hairuddin Maslan, Counsellor (Agriculture) สถานทูตมาเลเซีย
และผูแทนจาก Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) และ University of Malaya 
 
3. วัตถุประสงคการประชุม 
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลและประสบการณนโยบายกัญชาทางการแพทยของประเทศไทย  
2. เพ่ือหารือความรวมมือระหวางกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ Malaysia Agricultural 
Research and Development Institute (MARDI)  
 
4. การแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลและประสบการณนโยบายกัญชาทางการแพทย 
4.1 นโยบาย สถานการณปจจุบัน และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทยแผนไทย 

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกนำเสนอในหัวขอ 
นโยบาย สถานการณปจจุบัน และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทยแผนไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดาน
นโยบายมีการสนับสนุน และสงเสริมกัญชา กัญชงใหเปนพืชเศรษฐกิจที่มีคุณคาทางการแพทยที่ประชาชนเขาถึงได และ 
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ในวันที่ 9 มกราคม 2565 มีการแกไขกฎหมายโดยกัญชาถูกเพิกถอนออกจากรายการสารเสพติดใหโทษประเภท 5 
ยกเวนสารสกัดกัญชาท่ีสาร THC มีความเขมขมมากกวา 0.2% สงผลใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
สามารถดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกัญชาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น เชน การเลือก กลั่นกรอง และเผยแพรตำรับยาดาน
การแพทยแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนผสม, อบรมการใชตำรับยาดานการแพทยแผนไทยที่มีกัญชาเปนสวนผสม, ผลิต
ตำรับยาที่มีกัญชาเปนสวนผสม, รวบรวมขอมูลวิชาการและงานวิจัย, ผลักดันตำรับยาดานการแพทยแผนไทยที่มีกัญชา
เปนสวนผสมเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ, พัฒนาตำรับยาสมุนไพร, สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน อีกทั้ง กัญชา 
กัญชงนอกจากจะมีประโยชนทางการแพทยแลว สามารถนำมาประกอบอาหาร และนำเสนใยมาทำเสื้อผาไดอีกดวย 
ปจจุบันมีสถานพยาบาลใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย จำนวน 1,282 แหง โดยใชตำรับยาท่ีมีกัญชาปรุง
ผสม 16 ตำรับ และน้ำกัญชา 4 ตำรับ ในจำนวนนี้ มี 6 ตำรับไดบรรจุเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ 
 
4.2 Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 

ผูแทนจาก Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI) ไดแนะนำ
หนวยงานวาอยูภายใต Minister of Agriculture and Food Security (MAFS) ของมาเลเซีย โดย MARDI ไดรับ
มอบหมายใหทำการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทยในประเทศมาเลเซีย (Feasibility 
Study on the Development of the Medical Cannabinoid Industry in Malaysia) โดยเริ่มโครงการตั้งแต 1 
พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566  

ขอบเขตงานวิจัยครอบคลุมเรื่อง สุขภาพ (การใชกัญชาทางการแพทยท่ัวโลก และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 
เนนเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัย) กฎหมายท่ีเกี่ยวของ (กรอบกฎหมายในมาเลเซียเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย) 
ความปลอดภัย (กลยุทธและรูปแบบความปลอดภัยท่ีใชในประเทศท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาเพ่ือวัตถุประสงคทาง
การแพทย กรอบรูปแบบความปลอดภัยของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทยท่ีสามารถดำเนินการไดในมาเลเซีย) และ
เศรษฐกิจสังคม (ศักยภาพทางเศรษฐกิจผานอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย การเปรียบเทียบวิธีทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยท่ีใชกันท่ัวโลก ผลกระทบของรายได หวงโซมูลคาอุตสาหกรรม โอกาสการจางงาน และ
สังคมของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย) 

กิจกรรมสำคัญภายใตโครงการนี้ ไดแก การเก็บขอมูลเชิงวิทยาศาสตรในเรื่องประสิทธิผลและความปลออ
ภัย และการแลกเปลี่ยนความรูกับมหาวิทยาลัย องคกรท่ีเก่ียวของ และภาคอุตสาหกรรม  การเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
สำรวจการยอมรับกัญชาทางการแพทยจากผูมีสวนไดสวนเสียในมาเลเซีย และลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจาก 4 ประเทศ คือ 
อเมริกา ไทย เยอรมัน และออสเตรเลีย การวิเคราะหขอมูล การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนำเสนอผลการวิจัย การ
จัดทำ inception report, Interim report และ Final report ตามลำดับ  

อุปสรรคสำคัญในการทำวิจัย คือ มาเลเซียไมมีผลิตภัณฑกัญชา ทำใหไมสามารถศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผล
และความปลอดภัยเพ่ิมเติมได และขณะนี้ มาเลเซียไดมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม ทำใหตองเรงรวบรวมขอมูลเพ่ือทำให
คณะรัฐมนตรีผลักดันนโยบายกัญชาทางการแพทยตอไป    
 
5. สรุปประเด็นการหารอืระหวางสองหนวยงาน  

1. ฝายมาเลเซีย โดย Assoc.Prof.Dr. Rusdi Bin Abd Rashid, Director of Centre for Addiction 
Sciences, University of Malaya แสดงความสนใจในการทำความรวมมือกับกรมและ MARDI ในการทำวิจัยผลิตภัณฑ
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สมุนไพรแบบ multicenter โดยฝายไทยไมขัดของตอความรวมมือดังกลาว และเสนอใหจัดการประชุมหารือแบบ online 
หรือ ประสานรายละเอียดทาง e-mail ในภายหลัง  และมาเลเซียมีขอสงสัยเรื่องกฎขอบังคับและกระบวนการในการ
สงออกผลิตภัณฑกัญชาจากประเทศไทย และการนำเขาในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงฝายไทยเห็นวาถาเปนการรวมมือระหวาง
หนวยงานรัฐ (G2G) นาจะไมมีปญหา แตทางมาเลเซียควรศึกษาเรื่องกฎหมายการนำเขาของประเทศของตนเองดวย 

2. มาเลเซียใหขอมูลเพ่ิมเติมวา University of Malaya ไดเสนอโครงการวิจัยกัญชาในการรักษาอาการ 
ออทิสติก แกอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทานใหความสนใจ แตปญหาสำคัญคือไมมีผลิตภัณฑกัญชาท่ีจะ
นำมาใชในการวิจัยทางคลินิกกับผูปวยซ่ึงมีประมาณ 1,000 คน  จึงเห็นวาความรวมมือนี้จะเปนประโยชนแกท้ังสอง
ประเทศ ในการใชกัญชาเพ่ือรักษาโรค/อาการตาง ๆ โดยขณะนี้ ชาวมาเลเซียมีการลักลอบซ้ือกัญชาจากใตดินหรือ
ออนไลน เพ่ือใชรักษาอาการตาง ๆ โดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรัง (chronic pain) ซ่ึงการสนับสนุนกัญชาทางการแพทยจะ
ชวยใหประชาชนเขาถึงยากัญชาท่ีมีคุณภาพ และลดการใชยาตานการอักเสบ (NSAIDs) นอกจากนี้ มาเลเซียไดสอบถาม
เรื่องงานวิจัยตำรับเมตตาโอสถและการุณโอสถตอผูมีอาการออทิสติก ซ่ึงฝายไทย โดย ดร.ปรีชา หนูทิม ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ไดใหขอมูลวาตำรับน้ำมันกัญชาทางการแพทยแผนไทย มี
การศึกษาในผูปวยแบบประคับประคองเทานั้นเทานั้น  

3. ทางมาเลเซียใหขอมูลวาไดมีโอกาสเยี่ยมชม ดร.ซีบีดี จำกัด (Dr.CBD)  และมีการนำเสนอเรื่องกระทอม
ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง (chronic pain) ซ่ึงในมาเลเซีย เมทาโดน (Methadone) ถูกใชในการรักษาอาการปวด
เรื้อรังอยางถูกกฎหมาย โดยมีคลินิกท่ีใชเมทาโดนประมาณ 1,000 แหงในมาเลเซีย และมีผูปวยสะสมประมาณ 50,000 
คน ซ่ึงการใชเมทาโดนทำใหผูปวยเกิดผลขางเคียงมาก และบางคนเสียชีวิต ประกอบกับมาเลเซียกำลังประสบปญหายาบา
ระบาดทางชายแดน ดังนั้น จึงสนใจทำกระทอมมาใชเปน replacement therapy ในผูปวยติดฝนและยาบา และจะยินดี
เปนอยางยิ่งหากประเทศไทยมีขอมูลท่ีชวย support การใชกระทอมในการรักษาดังกลาว   

************* 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
10 มกราคม 2566 
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