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กญัชา-กญัชง 
ความเหมือนท่ีแตกต่าง

สรรพคุณและประโยชน์มีอะไรบา้ง



กญัชา-กญัชง แตกต่างกนัอยา่งไร

• ช่ือภาษาองักฤษของกญัชา คือ Marijuana แต่ช่ือภาษาองักฤษของกญัชง คือ Hemp
• โดยท่ีตน้กญัชานั้น ล าตน้เป็นพุ่มเต้ีย ๆ มีก่ิงกา้นค่อนขา้งมากกวา่ เม่ือเทียบกบักญัชงท่ีมี

ลกัษณะเต้ียกวา่ แถมใบกญัชาจะสีเขียวเขม้กวา่ดว้ย
• เปลือกของตน้กญัชาไม่เหนียว ลอกยาก เสน้ใยมีคุณภาพต ่า แต่เปลือกตน้กญัชงนั้นเหนียว จึง

ลอกไดง่้าย และเสน้ใยมีคุณภาพสูง
• สารใหค้วามเมาจากกญัชานั้นมี  THC มากกวา่ 1% ช่วยลดอาการคล่ืนไสอ้าเจียน จากการ

ไดรั้บเคมีบ าบดั ช่วยลดอาการปวด รักษาโรคลมชกั ช่วยผอ่นคลาย ในส่วนของตน้กญัชง 
สาร THC และ CBD ต ่ามาก จึงไม่ไดจ้ดัอยูใ่นประเภทยาเสพติด

• เมลด็กญัชานั้นมีขนาดเลก็ และมนัวาว เมลด็ไม่สามารถน ามาประกอบอาหารได ้ส่วนเมลด็
ของตน้กญัชงนั้น เมลด็มีขนาดใหญ่ มีลาย และหยาบ เมลด็มีโปรตีน สามารถน ามาประกอบ
อาหารได้

• ช่อดอกและเมลด็ของตน้กญัชา จดัเป็นยาเสพติด แต่ตน้กญัชง น าเสน้ใยมาใชใ้น
อุตสาหกรรมการแปรรูป เช่น เยื่อกระดาษ, เชือก, เส้ือผา้





สรรพคุณของ กญัชา-กญัชง

• กญัชา
• ดอกใชเ้ป็นยาแกโ้รคเส้นประสาท เช่น นอนไม่หลบั คิดมาก หรือใชก้บัผูป่้วย

ท่ีเบ่ืออาหาร โดยน ามาปรุงเป็นอาหารใหกิ้น
• ใบใชเ้ป็นยาแกไ้ขผ้อมเหลือง ไม่มีก าลงั ตวัสั่น เสียงสั่น
• ใบสดมาหัน่ใหเ้ป็นฝอย แลว้เอาไปตากแหง้ จากนั้นจึงน ามาสูบเป็นยารักษา

โรค
• ตน้ช่วยแกป้ระจ าเดือนไม่ปกติของสตรี
• ทั้งตน้ใชภ้ายนอกเป็นยาแกโ้รคผวิหนงักลากเกล้ือน
• ช่วยลดอาการเจบ็ปวดจากโรคไขขอ้อกัเสบ





สรรพคุณของ กญัชา-กญัชง

• กญัชง
• ใบมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงโลหิต
• ช่วยท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย สดช่ืน ช่วยใหน้อนหลบัสบาย ช่วยรักษาอาการ

วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะหรือไมเกรน และช่วยแกก้ระหาย
• ใชรั้กษาโรคทอ้งร่วง โรคบิด
• ภูมิปัญญาของชาวมง้จะใชเ้มลด็สดเป็นยาสลายน่ิว โดยน ามาเค้ียวสด ๆ
• ช่วยบรรเทาอาการเจบ็ปวด คลายกลา้มเน้ือ รักษาโรคเกาต์
• เปลืองจากล าตน้ ใชใ้นการทอผา้ ท าเส้ือผา้ คนญ่ีปุ่นนิยมน ามาตดัชุด

กิโมโน เพราะมีความทนทานมาก



สรุปแลว้ กญัชา-กญัชง 

• สรุปแลว้ กญัชา-กญัชง มีความเหมือนและคลา้ยคลึงกนัมาก มีส่วนนอ้ย
เท่านั้นท่ีแตกต่าง ในส่วนของกญัชงนั้นไม่ไดน้ ามาใชใ้นเร่ืองของยาเสพติด 
แต่เป็นการปลูกเพื่ออุตสาหกรรม

• เพื่อใชเ้ส้นใยในการท ากระดาษ ท าเคร่ืองทอต่าง ๆ ตดัชุดเส้ือผา้ แต่ในชณะท่ี
กญัชานั้นมกัถูกน ามาใชเ้ก่ียวกบัสารเสพติดเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ถา้เราใชใ้น
ปริมาณท่ีเหมาะสม

• และใชถู้กวธีิ สามารถน ามาใชท้างการแพทย ์รักษาผูป่้วยได ้แต่ยงัมีกฏหมาย
บางอยา่งท่ีตอ้งไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะ ส าหรับคนท่ีอยากปลูก ไม่อยา่งนั้นมี
ปัญหาแน่นอน



ผลติภัณฑ์จากเส้นใยกญัชง



"ปลดลอ็กกญัชา" ส่ิงทีท่ าได้  ได้แก่

ปลูกเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือน ตอ้งมีการจดแจง้ ผา่นแอปพลิเคชนั 
"ปลูกกญั"
ครอบครองกญัชาได ้ช่อดอก ใบ ก่ิง กา้น ราก ล าตน้ ครอบครองสารสกดัท่ี
มีปริมาณ THC ไม่เกิน 0.2%
ขายส่วนของพืชกญัชาได ้เช่น ใบ ดอก ล าตน้

ขายสารสกดัท่ีมี THC ไม่เกิน 0.2% 























การปลูกกญัชาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย

• ไม่ตอ้งขออนุญาต ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2565
• ใหป้ระชาชนท่ีตอ้งการปลูกกญัชา กญัชง แจง้ขอ้มูลผา่นระบบ Application "ปลูกกญั" 

ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจดัท าข้ึน 
• เขา้สู่เวบ็ไซต ์คลิก หรือแอปพลิเคชัน่ ปลูกกญั สามารถดาวน์โหลดไดท้ั้ง iOS และ แอนด์

ดรอยด์

• ลงทะเบียน

• จดแจง้ตามวตัถุประสงค์

• รับเอกสารจดแจง้อิเลก็ทรอนิกส์



การสูบกญัชาถูกกฎหมาย
• ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป การสูบกญัชา ไม่มีความผิดกฎหมาย
• ยาเสพติด

• แต่การสูบกญัชาในท่ีสาธารณะ รบกวนสิทธิผูอ่ื้น มีความผิดตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท

• การสูบกญัชาในท่ีสาธารณะ ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเช่น บุหร่ี ท่ีมี 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ ควบคุมอยู่



สารสกดัพืชกญัชา กญัชง ท่ีถูกกฎหมาย

• ไม่วา่จะเป็นการน าส่วนใดของพืชกญัชา กญัชง ไปสกดั สารสกดัท่ีไดจ้ะมี 
THC เท่าใดกต็าม ตอ้งขออนุญาตผลิตสกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด
(ยกเวน้การสกดัจากเมลด็) โดยผลผลิตสารสกดัท่ีได ้แบ่งเป็น 2 ส่วน

• สกดัท่ีมี THC ไม่เกิน 0.2 % จะไดรั้บการยกเวน้ไม่เป็นยาเสพติดใหโ้ทษ
• สารสกดัท่ีมี THC เกิน 0.2 % จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษ



การน าเขา้กญัชา กญัชง ท่ีถูกกฎหมายตอ้งท าอยา่งไร
• ทุกส่วนของพืชกญัชา กญัชง  หา้มน าเขา้สารสกดั ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

• กรณีเพื่อการศึกษาวิจยั
• กรณีเป็นหน่วยงานรัฐเพ่ือประโยชนท์างการแพทย์







ยาท่ีมีกญัชา ท่ีโรงพยาบาล มีจ่าย 

ยาศุขไสยาสน์ 

ยาท าลายพระสุเมร

ยาแก้มแก้เส้น

น ้ามันกัญชา อ. เดชา  



ต ารับยาศุขไสยาศน์



ต ารับยาศุขไสยาศน์



ต ารับยาศุขไสยาศน์



ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ



ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ



ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ



ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ



ยาแกม้แกเ้ส้น

ท่ีมาของต ารับยา
เวชศาสตร์วณ์ัณณา เล่ม 5
“ขนานหน่ึงเอา เทียนขาว 1 เทียนด า 2 เทียนขา้วเปลือก 3 ขิง 4 เจตมูล 5 ใบกญัชา 20
พริกไทย 40 ส่วน ท าเป็นจุณละลายน ้าผึ้ง น ้าส้มซ่ากินแกล้มแกเ้ส้นแกเ้ม่ือยแกเ้หน็บชาแก้
ตีนตายมือตายหายดีนกั”
สูตรต ารับยา
ประกอบดว้ย ตวัยา 7 ชนิด รวมน ้าหนกั 75 ส่วน ดงัน้ี



ยาแกม้แกเ้ส้น



ยาแกม้แกเ้ส้น

• ขอ้บ่งใช้
แกล้มในเส้น บรรเทาอาการมือเทา้ชา อ่อนแรง
• รูปแบบยา
ยาผง ยาแคปซูล
• ขนาดและวิธีใช้
รับประทานคร้ังละ 2 กรัม วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ ก่อนอาหาร
• น ้ากระสายยาท่ีใช้
น ้าผึ้งรวง น ้าส้มซ่า ถา้หาน ้ากระสายยาไม่ได ้ใหใ้ชน้ ้าสุกแทน



ยาแกม้แกเ้ส้น

• ขอ้หา้มใช้
หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์หญิงใหน้มบุตร ผูท่ี้มีไข ้และผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี
• ขอ้ควรระวงั
ควรระวงัการรับประทานร่วมกบัยาในกลุ่มสารกนัเลือดเป็นล่ิม (anticoagulant) 
และยาตา้นการจบัตวัของเกลด็เลือด (antiplatelets)

ควรระวงัการใชร่้วมกบัยา phenytoin, propranolol, 
theophylline และ rifampicin เน่ืองจากต ารับน้ีมีพริกไทยในปริมาณสูง

ควรระวงัการใชใ้นผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคแผลเป่ือยเพปติก 
และโรคกรดไหลยอ้น เน่ืองจากเป็นต ารับยารสร้อน

ควรระวงัการใชย้าน้ีในผูป่้วยสูงอายุ











ผลเสียของกญัชาต่อสุขภาพ

แมว้า่นกัเคล่ือนไหวดา้นกฎหมาย และผูสู้บกญัชาหลายคนเช่ือ
วา่การสูบกญัชาจะไม่มีผลเสีย แต่งานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ระบุวา่การสูบ
กญัชาอาจท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพท่ีแตกต่างกนัไป
กญัชาจะเร่ิมส่งผลกระทบต่อผูใ้ชแ้ทบจะทนัทีเม่ือเร่ิมสูบ และสามารถ
อยูใ่นร่างกายไดน้านตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชัว่โมง เม่ือน ากญัชามาผสมในอาหาร
เพ่ือรับประทาน เช่น บราวน่ี และคุกก้ี จะใชเ้วลายาวนานกวา่สูบเม่ือเร่ิม
รับประทาน และมกัจะอยูใ่นร่างกายไดย้าวนานกวา่



ผลเสียในระยะสั้น

• การรับรู้ท่ีผิดเพ้ียน (การมองเห็น เสียง เวลา และการสมัผสั)
• ปัญหาเก่ียวกบัความจ า และการเรียนรู้
• สูญเสียท างานร่วมกนัของร่างกาย
• ปัญหาเก่ียวกบัการคิด และการแกปั้ญหา
• อตัราการเตน้ของหวัใจเร็วข้ึน
• บางคร้ังการสูบกญัชาอาจท าใหเ้กิดความวิตกกงัวล กลวั หวาดระแวง 
หรือต่ืนตระหนกได้



ผลกระทบต่อสมอง
• การรับแคนนาบินอยดจ์  านวนมากพบไดใ้นส่วนของสมองท่ีมีผลต่อความสุข 
ความจ า ความคิด สมาธิ การรับรู้ทางประสาทสัมผสั เวลาของการรับรู้ และการ
เคล่ือนไหวร่างกายร่วมกนั

• ผูใ้ชส้ามารถพบอาการต่อไปน้ีเม่ือมีการใชก้ญัชาในปริมาณสูงซ่ึงโดยปกติแลว้
จะเป็นกรณีของการผสมในอาหารเพื่อรับประทานแทนท่ีจะเป็นสูบ:

• ภาพหลอน
• การเขา้ใจผิด
• ความจ าบกพร่อง
• เลอะเลือน



ผลกระทบต่อหวัใจ

• หวัใจเร่ิมเตน้เร็วข้ึน และความดนัโลหิตลดลงภายในไม่ก่ีนาทีหลงัจากการสูบ
กญัชา กญัชาสามารถท าใหห้วัใจเตน้เร็วข้ึน 20 ถึง 100% และความดนัโลหิต
ลดลงเลก็นอ้ย

• จากบทวิจารณ์ท่ีไดตี้พิมพใ์นปี พ.ศ. 2560 ระบุวา่ความเส่ียงของการเกิดภาวะ
หวัใจลม้เหลวในผูสู้บกญัชามีช่วงตั้งแต่ 4 ถึง 5 เท่าในชัว่โมงแรกหลงัจากสูบ
กญัชา เม่ือเทียบกบัความเส่ียงทัว่ไปของภาวะหวัใจลม้เหลวเม่ือไม่สูบกญัชา








