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Update in Medical Cannabis Use 

ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

1969 – ปฐมบทของการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาพืชเสพติด

อาศัยการพฒันาน าการแก้ปัญหา ฝ่ิน

• สถานการณ์ยาเสพติด
• กญัชาทางการแพทย์
• นโยบายและแนวทางการน ากญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 การร่วมกนั พฒันาทางเลือก
 วางยุทธศาสตร์ทีส่มดุล - ศาสตร์ของพระราชา



Single Convention on Narcotic     

Drugs, 1961 and 1972 Protocol
• Article 1. Definitions [ บทนิยาม ]

1.(b) “Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the cannabis 
plant(excluding the seeds and leaves when not accompanied by the 
tops)from which the resin has not been extracted, by whatever name 
they may be designated.
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Single Convention on Narcotic     

Drugs, 1961 and 1972 Protocol
• Article 1. Definitions [ บทนิยาม ]

1.(c) “Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis.
1.(d) “Cannabis resin” means the separated resin, whether crude or 

purified, obtained from the cannabis plant
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Single Convention on Narcotic     

Drugs, 1961 and 1972 Protocol
• Article 4.General obligations [ พนัธกรณี ]

The Parties shall take such legislative and administrative measures as 
may be necessary:

(c) Subject to the provisions of this convention to limit exclusively to 
medical and scientific purposes the production, manufacture, export, 
import, distribution of, trade in, use and possession of drugs.
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Single Convention on Narcotic     

Drugs, 1961 and 1972 Protocol
• Article 2. Substances under control

1. Except as to measures of control which are limited to specified 
drugs, the drugs in Schedule I are subject to all measures of control 
applicable to drugs under this Convention and in particular to those 
prescribed in article 4(c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 37. 
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Single Convention on Narcotic 

Drugs,1961 and 1972 Protocol
• List of drugs included in Schedule I

# Cannabis and

# cannabis resin and

#extracts of cannabis and

# tinctures of cannabis
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กญัชา กระท่อม และ ยาบา้

เป็นยาเสพตดิทีแ่พรห่ลายมากทีสุ่ด
ยาไอซ ์ระบาดมากวา่ 10 ปี

Source:  ACSAN, 
ONCB

การส ารวจครวัเรอืน: จ านวนคนที ่“เคยใช”้ ยาเสพตดิ

ประมาณการ
จ านวน

( x 1,000)



Tobacco

Cannabis Khat
(กระท่อม)

เห็
ด

อันตรายต่อ ตนเอง และ 
ผู้อ่ืน



เป็นยาเสพตดิประเภท 5 ตามพรบ.ยาเสพตดิ 2522

กญัชง   ม ีTHC น้อยกวา่ 5%

ได้รับอนุมตัิให้ใช้เป็นพืชเศรษฐกจิได้แล้ว   

กญัชา   มสีารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทหลายชนิด
Tetra-Hydro-Cannabinol (THC) & 

Cannabidiol (CBD) &

others

กระท่อม  มสีารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทส าคญั คือ 
Mytragynine 

อยู่ระหว่างการพจิารณาให้ใช้ตามวถิีดั้งเดมิและการแพทย์/วจิัยได้

การทบทวนการใชป้ระโยชนจ์ากกญัชง กญัชาและกระท่อม






















