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ผลกระทบของกญัชาต่อสขุภาพเดก็และเยาวชน

สิ=งที=พยาบาลควรตระหนัก

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอดศิร์สุดา เฟื7 องฟู : สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนีิ

อนุกรรมการตดิตามผลกระทบกัญชาต่อเดก็และเยาวชน ราชวทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย



ตาํแหน่ง
-กรรมการบริหารราชวทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมาร

แพทย์แห่งประเทศไทย

- เลขานุการฯ อนุกรรมการตดิตามผลกระทบกัญชาต่อเดก็และเยาวชน ราช

วทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

-ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพฒันาการและพฤตกิรรมเดก็
สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

- ประธานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพืRอเดก็ป่วยในโรงพยาบาลตาม

พระราชดาํริฯ สมเดจ็พระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี
รางวลัและความภาคภูมใิจ

-First Prize Winner the United Nations Public Service Award in 2015
-Outstanding Developmental Pediatrician of the year 2015
-Outstanding Alumni  Award RSU University in 2014
-Outstanding Alumni Award DMS in 2022

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงอดิศรส์ดุา เฟื6 องฟู
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การเลี'ยงดู ความสัมพนัธ์ การศึกษา สุขภาวะทางกาย

นโยบาย กฎหมายที,ควบคมุ กาํกบัติดตาม

แนวคิดเชิงนโยบายสู่การปฎิบติัจริง

องคค์วามรู้เหมาะสมสู่ประชาชน

Protective Factor
ปัจจัยคุ้มครอง

ครอบครวั สิ,งแวดล้อมเบืCองต้นของเดก็
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สมดลุยใ์นการก่อร่างสร้างEF.ในเดก็
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White

Is the color of milk 
and fresh snow, the 
color produced by the 
combination of all the 
colors of the visible 
spectrum.
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ท่ี รวกท ฉบับท่ี 1/2565

แถลงการณ:จุดยืนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย:แหHงประเทศไทย

เรื่อง ผลกระทบของกฎหมายกัญชาเสรีตHอสุขภาพเด็กและวัยรุHน



สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 9 

กุมภาพันธA พ.ศ. 2565 ประกาศยกเวGนจากการเปHนยาเสพติดใหGโทษในประเภท 

5 โดยเฉพาะกัญชา ซ่ึงจะมีผลบังคับใชGในวันท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ. 2565จะ

สง่ผลให้ประชาชนทกุคนในประเทศไทยรวมถงึกลุม่เปราะบางคือเดก็และ

วยัรุ่นสามารถเข้าถงึกญัชาและผลติภณัฑ์ทีOมีสว่นผสมของกญัชาได้โดยไม่

ผิดกฎหมาย จากการบริโภคอาหารและเครืOองดืOมทีOมีสว่นผสมของกญัชา 

รวมถงึการนํากญัชาซึOงเป็นสารทีOมีฤทธิVทําให้เสพตดิมาใช้เพืOอนนัทนาการ 



ในพืชกัญชามีสารแคนนาบินอยดA (cannabinoid) หลายชนิด แบง่เป็น 

สารออกฤทธิVตอ่จิตประสาท (psychoactive) ทีOสาํคญั ได้แก่ THC(delta-9-

/delta-8 tetrahydrocannabinol) และสารไมอ่อกฤทธิVตอ่จิตประสาท (non-

psychoactive) ทีOสาํคญั ได้แก่ แคนนาบนิอยด์ (cannabidiol-CBD) ซึOงในทาง

การแพทย์มีการนํามาใช้รักษาโรคลมชกัชนิดดือ̂ยากนัชกั สาํหรับ THC มีการ

นํามาใช้ในทางการแพทย์เชน่กนั เชน่ ในการรักษาประคบัประคองของมะเร็ง

ระยะสดุท้ายแตห่ากมีการนํากญัชาหรือสารสกดักญัชามาใช้เป็นสว่นผสมของ

อาหารหรือการแปรรูปตา่งๆ หรือให้มีการใช้กญัชาได้อยา่งเสรีโดยไมมี่

กฎหมายควบคมุ ประชาชนก็จะมีโอกาสได้รับสารแคนนาบนิอยด์เหลา่นัน̂เข้า

ไปจนอาจจะมีผลกระทบทีOรุนแรง 



โดยเฉพาะผลกระทบต่อสมองของเด็กและวัยรุ่น เช่น พัฒนาการล่าช้า 

ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง และส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ เช่น 

มีความเสีOยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท ภาวะฆ่าตัวตาย เสีOยงต่อการติด

สารเสพติดชนิดอืOนๆ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพกายทัง̂ในระยะสัน̂และ

ระยะยาว 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทย รkวมกับ สมาคมกุมารประสาท

วิทยา (ประเทศไทย) ชมรมจิตแพทยAเด็กและวัยรุkนแหkงประเทศไทย ชมรม

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแหkงประเทศไทยมีความหkวงใยและตระหนักถึง

อันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงมีคำแนะนำเพื่อปtองกันผลกระทบที่เกิดจากกัญชาตkอ

เด็กและวัยรุkน ดังนี้



1.เด็กท่ีอายุนBอยกวCา 20 ปFไมCควรเขBาถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยัง พ ัฒนาไม C เต ็มท ี่  

และกัญชามีสาร THC ท่ีมีผลตCอสมองเด็กในระยะยาว ดังนั้นเด็ก จึงไมCควรไดBรับ THC ยกเวBนกรณีมี

ความจำเปXนทางการแพทยYเชCน ประกอบการ รักษาประคับประคองผูBป[วยมะเร็งระยะสุดทBาย โรคลมชัก

รักษายากซ่ึงอยูC ภายใตBการดูแลรักษาของแพทยYผูBเช่ียวชาญอยCางใกลBชิด

2.ใหBมีการประชาสัมพันธYกับประชาชนเร่ืองโทษของการใชBกัญชากับสมอง เด็ก เพ่ือใหB เ ก ิ ด

ความตระหนักตCอการเขBาถึงกัญชาในเด็กและวัยรุCนเพ่ือนันทนาการวCากัญชาเปXนสารที ่มีฤทธิ ์เสพติด

สCงผลตCอสุขภาพกาย และจิตใน ระยะเฉียบพลัน และอาจรุนแรงถึงกับชีวิตไดBรวมถึงมีผลกระทบใน

ระยะยาวตCอสมอง ทำใหBมีการเปล่ียนแปลงโครงสรBางและการทำงานของสมองท่ีกำลังพัฒนา 



3. ใหGมีมาตรการควบคุมการผลิต และขายอาหารหรือผลิตภัณฑAท่ีมี กัญชา
ผสม และใหGมีเคร่ืองหมาย/ขGอความเตือนอยkางชัดเจนเพ่ือปtองกัน การใชGในเด็กและ

วัยรุkน โดยระบุ “หBาม เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ำกวCา 20 ปFบริโภค”

4.ใหGหนkวยงานท่ีเกี่ยวขGองควรควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑA ควบคุมไมkใหG มี

การจงใจออกแบบผลิตภัณฑAท่ีมีกัญชาเปHนสkวนผสม เชkน ภาพการAตูน หรือ ใชGคำพูดสื่อ

ไปในทางใหGเกิดความเขGาใจผิดวkาเปHนอาหารหรือขนมท่ีเด็กและ วัยรุkนบริโภคไดG

5.ใหGหนkวยงานที่เกี ่ยวขGองมีการติดตามผลกระทบของกัญชาตkอเด็กอยkาง

ตkอเนื่องและจริงจังหลังจากใชGกฎหมายกัญชาเสรี



ทั้งนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทยพรGอมเสมอที่จะใหGขGอมูลที่

เที่ยงตรงและถูกตGองบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรAการแพทยAรวมถึงใหGขGอแนะนำที่

เหมาะสมแกkบุคลากรทางการแพทยAและประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของกัญชาตkอ

เด็กและวัยรุkน 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ศาสตราจารยAเกียรติคุณ นายแพทยAสมศักด์ิ  โลkหAเลขา)

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทย





ท่ี รวกท 2/2565

แถลงการณ: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย:แหHงประเทศไทย ฉบับท่ี 2

เรื่อง ผลกระทบของกฎหมายกัญชาเสรีตHอสุขภาพเด็กและวัยรุHน



สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ประกาศยกเวGนจากการเปHน
ยาเสพติดใหGโทษในประเภท 5 โดยเฉพาะกัญชา ซึ ่งมีผลบังคับใชGตั ้งแตkวันที ่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2565 เปHนเหตุใหGเด็กและวัยรุkนมีโอกาสเขGาถึงกัญชาและผลิตภัณฑAที่มี
สkวนผสมของกัญชาจากการบริโภคอาหาร ขนมและเครื่องดื่มโดยความตั้งใจและไมk

ตั้งใจ สะทGอนใหGเห็นวkาเด็กและเยาวชนซึ่งเปHนกลุkมเปราะบางและเปHนอนาคตของ
ประเทศชาติ ไมkไดGรับความคุGมครองตามสิทธิที่พึงจะไดGรับ จากรายงานพบวkามีผูGป�วย
เด็กไดGรับผลกระทบจนมีอาการป�วยจากกัญชาทั้งทางกายและทางจิต ในบางราย

อาการรุนแรงจนตGองรักษาตัวในโรงพยาบาล 



ราชวิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทยรkวมกับ สมาคมกุมารประสาทวิทยา 
(ประเทศไทย) ชมรมจิตแพทยAเด็กและวัยรุ kนแหkงประเทศไทย ชมรมพัฒนาการและ

พฤติกรรมเด็กแหkงประเทศไทย ไดGติดตามผลกระทบของกัญชาตkอเด็กและเยาวชนอยkาง
ใกลGชิด มีความหkวงใยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เพื่อใหG

สอดคลGองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ราช

วิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทยขอเสนอใหGมีมาตรการควบคุม ดังนี้
1. เห็นควรใหGกำหนดการใชGกัญชาเฉพาะกรณีมีความจำเปHนทางการแพทยA

เทkานั้น อาทิเชkน โรคลมชักชนิดดื้อยา ใชGประกอบการรักษาประคับประคองผูGป�วยมะเร็ง

ระยะสุดทGาย โดยอยูkภายใตGการดูแลรักษาของแพทยAผูGเช่ียวชาญอยkางใกลGชิด 



2.ต GองมีมาตรการหGามมิให Gม ีการใช Gก ัญชา และสารสกัดจากกัญชา เป Hน

สkวนประกอบในอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิดเนื่องจากประชาชนรวมทั้งเด็ก หญิง

ตั้งครรภA และหญิงใหGนมบุตรอาจเขGาถึงไดGโดยไมkตั้งใจ และไมkสามารถควบคุมปริมาณ

กัญชาในสkวนประกอบท่ีบริโภคไดG

3.ในระยะเรCงดCวน ระหวkางรอรkางกฎหมาย เสนอใหGมีมาตรการควบคุมดังนี้

3.1 ใหGมีมาตรการควบคุม การผลิต และขายอาหารหรือผลิตภัณฑAท่ีมีกัญชา

ผสม กำหนดใหGมีเครื่องหมาย/ขGอความเตือนอยkางชัดเจนเพื่อปtองกันการใชGในเด็กและ

วัยรุkน โดยระบุ “กัญชามีผลทำลายสมองเด็กงดจำหนCายใหBเด็กและเยาวชนที่มีอายุ

ต่ำกวCา 20 ปF หญิงมีครรภYและหญิงใหBนมบุตร” และงดวางผลิตภัณฑAที่มีกัญชาเปHน

สkวนผสมในท่ีเป�ดเผย



3.2 หGามโฆษณา จัดกิจกรรมสkงเสริมการขายรวมถึงนำเด็กและเยาวชนมามีสkวน

รkวม และจัดจำหนkาย อาหาร ขนมเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีสkวนผสมของกัญชาและสารสกัด

จากกัญชาตkอเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ำกวkา 20 ป� หญิงมีครรภAและหญิงใหGนมบุตร

3.3 ใหGขGอมูลที่ถูกตGองกับประชาชนเรื่องโทษของกัญชากับสมองเด็กและวัยรุkน 

เพื่อใหGเกิดความตระหนักรับรูGวkากัญชาเปHนสารที่มีฤทธิ์เสพติด สkงผลตkอสุขภาพกายและ

จิตในระยะเฉียบพลัน และอาจรุนแรงถึงกับชีวิตไดG รวมถึงมีผลกระทบในระยะยาวตkอ

สมอง ทำใหGมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรGางและการทำงานของสมองท่ีกำลังพัฒนา

4. ใหGหนkวยงานที่เกี่ยวขGองติดตามผลกระทบของกัญชาตkอเด็กอยkางตkอเนื่องและ

จริงจังและนำมาเป�ดเผยสูkสาธารณชน



ทั้งนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทย พรGอมเสมอที่จะใหGขGอมูลที่เที่ยงตรง

และถูกตGองบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรAการแพทยAรวมถึงใหGขGอแนะนำที่เหมาะสมแกk

บุคคลากรทางการแพทยAและประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของกัญชาตkอเด็กและวัยรุkน

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ศาสตราจารยAเกียรติคุณ นายแพทยAสมศักด์ิ  โลkหAเลขา)

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยAแหkงประเทศไทย
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ประเด็น การเข,าถึงบริการกัญชาทางการแพทย9

เป#าหมาย

ตัวชี้วัด

เพ่ือให4การบริการกัญชาทางการแพทย=ผสมผสานแพทย=

แผนปAจจุบันและแพทย=แผนไทย

1. มีการจัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทย9ผสมผสานแพทย9แผนป=จจุบัน
และแพทย9แผนไทย ใน รพช. รCอยละ 30

2. มีการจัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทย9ผสมผสานแพทย9แผนป=จจุบัน
และแพทย9แผนไทย รพศ./รพท. รCอยละ 100

3. มีการจัดต้ังศูนย9บริการขCอมูลกัญชาทางการแพทย9ผสมผสานแพทย9

แผนป=จจุบันและแพทย9แผนไทยใน รพช. รCอยละ 100



การดำเนินการ

ตามกฎหมาย 

สสจ.ได4ดำเนินการ

ออกคำสั่งตLางๆ 

ดังนี้

1.1 คำสั่ง มอบหมายเจUาหนUาท่ีใหUเปWนผูUรับแจUงการมีไวUใน

ครอบครองยาเสพติดใหUโทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชาตาม 

มาตรา 22 ตาม พรบ.ยาเสพติดใหUโทษ (ฉบับท่ี 7 2562)

1.2 คำสั่งแตHงตั้งคณะทำงานตรวจรับกัญชา

1.3 คำสั่งแตHงตั้งคณะทำงานทำลายกัญชา 

1.4 คำสั่งจังหวัดสงขลา ท่ี 3362/2562 เรื่อง 

แตHงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการนำกัญชาไป

ใชUประโยชน:ทางการแพทย: (เครือขHายท้ังจังหวัด) 

ผลการดำเนินงานท่ีผLานมา



มาตรการ/กลวิธี 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสLงเสริมภาคี

เครือขLาย

1. สนับสนุนการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยYผสมผสานแพทยYแผนปfจจุบันและแพทยYแผนไทย

2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาการนำกัญชาไปใชBประโยชนYทางการแพทยY

3. สนับสนุนม.สงขลานครินทรYใหBไดBรับใบอนุญาต ปลูก และผลิตกัญชาเพ่ือการวิจัยประโยชนYทาง

การแพทยY

4. พัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหBแพทยYและบุคลากรทางการแพทยYผCานการอบรมหลักสูตรตCางๆ 

5. พัฒนาระบบสCงตCอผูBรับบริการท้ังในการรักษาพยาบาลและผูBท่ีไดBรับผลขBางเคียงจากการใชBกัญชา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



ระดับการขับเคลื่อน/ผูUรับผิดชอบ

จังหวัด

- จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาการนำกัญชาไปใชUประโยชน:ทางการแพทย:จังหวัดสงขลา

- สนับสนุนองค:ความรูU ใหUแกHบุคลากรทางการแพทย: และเครือขHายท่ีเกี่ยวขUอง                        

ท้ังแผนปbจจุบัน และแผนไทย 

- ประสานงานในการดำเนินการขออนุญาต เพื่อใชUประโยชน:จากกัญชาทางการแพทย:

- ประสานการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย:/ศูนย:บริการขUอมูลกัญชาทางการแพทย:

ผสมผสานฯ ในโรงพยาบาล

- จัดทำ จัดหาสื่อ/เผยแพรHประชาสัมพันธ:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร:

- พัฒนาศักยภาพใหUสามารถดำเนินการ ปลูกและผลิต กัญชา ไดU 



รพศ./รพท.
- จัดตั้งคลินิกกัญชาในโรงพยาบาล

- มีระบบรายงาน/เฝmาระวังการใชBกัญชาทางการแพทยY

- เผยแพรCส่ือประชาสัมพันธY ใหBความรูBแกCบุคลากรและประชาชน

รพช.
- จัดตั้งคลินิกกัญชาในโรงพยาบาล หรือ จัดตั้งศูนยYบริการขBอมูลกัญชาทางการแพทยYผสมผสานฯ

- มีระบบ สCงตCอ รายงาน/เฝmาระวังการใชBกัญชาทางการแพทยY

- เผยแพรCส่ือประชาสัมพันธY ใหBความรูBแกCบุคลากรและประชาชน

สสอ./รพ.สต.
- เฝmาระวังและรายงานเหตุการณY ท่ีเกิดจากการใชBกัญชาทางการแพทยY

- เผยแพรCส่ือประชาสัมพันธY แกC อสม. และประชาชน

ระดับการขับเคลื่อน/ผูUรับผิดชอบ




