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โครงการ  :  สมัมนาวิชาการ 
เรื่อง ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล  

การใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นมีมาตั้งแต่โบราณ จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ เมื่อ 4,700 ปี
ก่อน โดยจักรพรรษเสินหนง ของจีน บันทึกว่ากัญชาสามารถใช้รักษามากกว่า 100 โรค และเมื่อปี ค.ศ.207 
หมอฮูโต๋ว ศัลยแพทย์คนแรกของจีน ใช้กัญชาผสมกับไวน์ ให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นยาสลบก่อนผ่าตัด 

ในประเทศอินเดีย เมื่อ 4,000 ปีก่อน มีบันทึกในคัมภีร์ต่างๆของศาสนาฮินดู ว่า กัญชาเป็น 
1 ใน 5 สมุนไพรที่ส าคัญในการบูชาพระศิวะ มีสรรพคุณสร้างความสุข และอิสรภาพ  ในประเทศเปอร์เซีย เมื่อ
ปี ค.ศ.1000 หมออวิเซน เขียนต าราแพทย์ระบุว่า กัญชาใช้รักษาโรคเก๊าท์ อาการบวม แผลติดเชื้อ และ
อาการปวดศีรษะรุนแรงได้ผลดี  

ในประเทศไทย พบว่า กัญชาเป็นส่วนผสมหนึ่งของต ารับยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เมื่อ 360 ปีก่อน จ านวนมากกว่า 90 ต ารับ มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร ท าให้นอนหลับ 
แก้ปวด ทรมาน แก้ตกเลือด แก้ลงแดง ขับลม บ ารุงก าลัง ท าให้สบายตัว รักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ มีข้อสังเกตว่า ต ารับยาโบราณของไทยมักจะผสมสมุนไพรหลายชนิด น าไปต้ม
รวมกัน ขนาดที่ใช้คือกินทีละน้อยๆ ค่อยๆเพิ่มจนควบคุมอาการได้ นอกจากนี้ยังมีการเสกคาถาร่วมไปด้วย  

ในประเทศแถบตะวันตกก็มีการน ากัญชามาใช้ทางแพทย์อย่างแพร่หลาย หลังจากที่ประเทศ
อังกฤษไปยึดประเทศอินเดียเป็นอาณานิคม ในศตวรรษท่ี 18 เพราะนายแพทย์วิลเลี่ยม โอชอร์เนสซี่ (William 
O’Shaughnessy) พบว่าชาวอินเดียใช้กัญชารักษาโรคอย่างแพร่หลายและได้ผลดี เขาจึงน ากลับไปใช้รักษา
คนไข้โรคปวดข้อ โรคลมชัก ที่ประเทศอังกฤษจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ใช้เพียง 10 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง เขาเขียน
หนังสือชื่อ “วิธีการปรุงยาจากกัญชา”  

ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 การใช้กัญชารักษาโรคแพร่หลายมากในประเทศตะวันตก มียาจาก
กัญชาขายตามร้านขายยาทั่วไป ที่ประชาชนหาซื้อได้โดยง่าย ยาที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีส่วนผสมของกัญชาไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต ารับยาในขณะนั้น บริษัทยาดังๆ เช่น Elli Lily, Parke-Davis, Squibb, Tildens, 
Smith Brothers, Merck ก็ผลิตยาจากกัญชาจ าหน่าย บริษัท Merck พิมพ์คู่มือการใช้ยาเมื่อปี 1899 ระบุว่า
กัญชาใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ กล่อมประสาท อาการฮีสทีเรีย คุ้มคลั่ง ยา Indian Hemp ขนาดยาที่ใช้ 15 – 60 
มิลลิกรัม ยากัญชาปรุงพิเศษ Cannabine Tannate Merck ขนาดยาที่ใช้ 480 – 960 มิลลิกรัม ขนาดสูงสุด 
1,440 มิลลิกรัม  

กัญชาถูกบรรจุอยู่ในเภสัชต ารับของทั้งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เภสัชต ารับของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า กัญชามีสรรพคุณรักษาโรคต่อไปนี้ ปวดเส้นประสาท , โรคเก้าท์, รูมาตอยด์, 
บาดทะยัก, โรคกลัวน้ า, อหิวาตกโรค, โรคลมชัก, เคลื่อนไหวผิดปกติจากระบบประสาท,  บุคลิกภาพผิดปกติ, 
ซึมเศร้า, ภาวะถอนพิษสุรา, จิตเภท,  และเลือดออกจากมดลูก 
  กัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในการ
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้ ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เก่ียวข้องกับสมุนไพรไทย จึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนา การศึกษา วิจัย เทคโนโลยี 
และ นวัตกรรม ส าหรับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกันหน่วยงาน
ทั้งสองจึงร่วมกันจัดการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ขึ้น  

  
   



วัตถุประสงค์   
1)  เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ 
2)  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ 
3)  เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจัยคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 
4)  เพ่ือสนับสนุนแนวทางการสร้างนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น

นวัตกรรมทางสังคมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มหาวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชน แพทย์และสถานพยาบาล 
นักวิจัย) และการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ 

 

เป้าหมาย   
ผู้บริหารและนักวิจัยของหน่วยงานระดับกองหรือส านักหรือคณะในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดรักษา การผลิตยา และการเรียนการสอนทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน  
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จ านวน 120 คน ไดร้ับทราบและมีแนวทางการก าหนดหัวข้อการ
วิจัยและการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

 

สถานที ่  
ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meetings) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

งบประมาณ   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าพาหนะเดินทาง เบิกจากต้นสังกัด  
- ค่าท่ีพัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร  
  ทั้งค่าตอบแทนและค่าพาหนะ เบิกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 

 



ก าหนดการ  :  สมัมนาวิชาการ 
เรื่อง ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และ การศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ 

 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านระบบ zoom meeting 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.30 น.  กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   เปิดการประชุม โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

  กล่าวรายงานโดย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
09.30 - 10.15 น.   บรรยาย เรื่อง นโยบายการพัฒนานวัตกรรมและศึกษาวิจัยทางคลินิก เกี่ยวกับกัญชา 
   ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

โดย ผู้ช่วยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และ ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

10.15 - 10.30 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.  อภิปรายหมู่ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ 

การวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์  โดย  
1) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
2) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
3) อธิบดีกรมการแพทย์ 
4) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
5) ดร.ไพศาล การถาง  
    รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด าเนินการอภิปรายโดย  
ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น.  ประชุมกลุ่มย่อย 

1) แนวศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์  
    โดย ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
2) แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์  
    โดย ดร.เภสัชกรอัญชลี จูฑะพุทธิ  ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

15.00 - 15.30 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.00 น.  น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (Project Brief) ของ ผู้แทนกลุ่มย่อย ทั้งสองกลุ่ม  
16.00 - 16.20 น.  อภิปราย ปัญหาทั่วไป 

สรุปการสัมมนา โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
16.20 - 16.30 น. ปิดประชุม  

โดย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

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