
รวบรวมโดย

คณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ใน การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 มิถุนายน 2562



2
3,033,475 บาท

1,976,450 บาท

2,838,000 บาท

9,528,000 บาท

เสนอโครงการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เม่ือ 18 มิถุนายน 2562 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,375,925 บาท



การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์

3 กิจกรรม หน่วยงานหลกั

การตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในพืชกัญชา โดยเทคนิค LC-MS สยวส.

การตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในพืชกัญชา โดยเทคนิค GC-FID ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่

การตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา สยวส.

การตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก

ในวัตถุดิบและสารสกัดกัญชา

สคอ.

การตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักในผลิตภัณฑ์กัญชา สยวส./สคอ.



ความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

4 รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานหลกั

การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ

LC-MS

GC-FID

อยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใน

ผลิตภัณฑ์

สยวส./

ศวก.ท่ี 1 

เชียงใหม่

• วิธีวิเคราะห์ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จ เตรียมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 เดือน 

• วิธีวิเคราะห์ท่ีก าลังพัฒนา (ปริมาณสารส าคัญในผลิตภัณฑ์) ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 

และด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภายใน 3 เดือน

• จัดท าแผนทดสอบความช านาญเพ่ือประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2563 

อย่างน้อย 1 คร้ัง



ความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการฯ

5 รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานหลกั

การวิเคราะห์ Pesticide Residues 

และ Heavy Metals

1. คัดเลือกวิธีท่ีเหมาะสมและศึกษา

ประสิทธิภาพวิธีวิเคราะห์วัตถุดิบและสาร

สกัดกัญชา

2. ให้บริการตรวจวัตถุดิบ/สารสกัด 

(พฤษภาคม-มิถุนายน 2562)

• ปปส. 44 ตัวอย่าง

• องค์การเภสัชกรรม 2 ตัวอย่าง

สคอ.

• วิธีวิเคราะห์ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จ เตรียมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภายใน 3 เดือน 

• วิธีวิเคราะห์ท่ีก าลังพัฒนา (การตรวจโลหะหนัก ยาฆ่าแมลงในผลิตภัณฑ์) ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 

และด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภายใน 3 เดือน

• จัดท าแผนทดสอบความช านาญเพ่ือประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2563 

อย่างน้อย 1 คร้ัง



6
3,033,475 บาท

1,976,450 บาท

2,838,000 บาท

9,528,000 บาท

เสนอโครงการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เม่ือ 18 มิถุนายน 2562 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,375,925 บาท



มาตรฐานคุณภาพ

7 การจดัท าสารมาตรฐานเพ่ือใชใ้นประเทศ หน่วยงานหลกั

การพัฒนาและผลิตสารมาตรฐาน 

• Tetrahydrocannabinol (THC)

• Cannabidiol (CBD)

• Cannabinol (CBN)

สยวส./

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่



ความก้าวหน้าการจัดท าสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ

8 รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานหลกั

CBD อยู่ในขั้นตอนการก าหนดค่าเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน

(ระยะเวลาแล้วเสร็จ 2 เดือน)

สยวส.

CBN อยู่ระหว่างการแยกสาร

(ขั้นตอนน้ีจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563)

ศวก. ท่ี 1

เชียงใหม่/

สยวส.

THC อยู่ในระหว่างการแยกสาร

(ขั้นตอนน้ีจะแล้วเสร็จภายในธันวาคม 2562)

ศวก. ท่ี 1

เชียงใหม่/

สยวส.



มาตรฐานคุณภาพ

9 การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานกัญชา

เพ่ือจดัท า monograph ในต ารายาของประเทศไทย
หน่วยงานหลกั

การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของน้ ามันกัญชา สยวส.

การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของกัญชา

(ข้อก าหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ และเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท)

• ใบ

• ดอก

• ต้น

• ราก

สวพ.



ความก้าวหน้าการศึกษาข้อก าหนดมาตรฐานเพื่อจัดท า monograph

10 รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานหลกั

น้ ามันกัญชา อยู่ระหว่างการศึกษาจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานน้ ามันกัญชา 

(ระยะเวลาแล้วเสร็จ 6 เดือน) เพื่อจัดท าเป็น monograph ใน 

Thai Pharmacopoeia

สยวส.

วัตถุดิบกัญชา

(ช่อดอก ใบ 

ราก ต้น)

ประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การเภสัช

กรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

สวพ.



11
3,033,475 บาท

1,976,450 บาท

2,838,000 บาท

9,528,000 บาท

เสนอโครงการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เม่ือ 18 มิถุนายน 2562 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,375,925 บาท



เทคโนโลยีการเพาะปลูกและตรวจพิสูจน์ชนิด

12 กิจกรรม หน่วยงานหลกั

การขยายพันธุ์ต้นกัญชาด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ สวพ.

การจัดจ าแนกสายพันธุ์กัญชาด้วยเทคนิค DNA Barcode สวพ.



ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการเพาะปลูกและตรวจพิสูจน์ชนิด

13 ผลการด าเนินงาน หน่วยงานหลกั

จัดท า (ร่าง) คู่มือการปลูกกัญชา สวพ.

วางมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการวิจัยกัญชาของสถาบันวิจัย

สมุนไพรตาม “แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานท่ี

การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก

ซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา”

สวพ.

ปรับปรุงสถานท่ี : ห้องเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  โรงเรือนระบบปิด  

ห้อง DNA barcode และธนาคารพันธุ์พืช (Germ bank) 

รวมท้ังระบบความปลอดภัย และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 

อยู่ระหว่างการสืบราคา เพื่อเสนอของบประมาณ



14
3,033,475 บาท

1,976,450 บาท

2,838,000 บาท

9,528,000 บาท

เสนอโครงการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เม่ือ 18 มิถุนายน 2562 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 17,375,925 บาท



วิจัยและพัฒนาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์

15 กิจกรรม หน่วยงานหลกั

การศึกษาพฤกษศาสตร์ของกัญชาและกัญชง สวพ.

การศึกษาระบบการปลูกกัญชาภายใต้โรงเรือนแบบปิด สวพ.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ภายนอกเฉพาะท่ี

จากสารสกัดใบเฮมพ์เพื่อลดอาการอักเสบและการติดเชื้อ

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายาต้านมะเร็ง

จากสารสกัดใบเฮมพ์

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่

การฤทธิ์ต้านอักเสบต่อเซลล์ผิวหนังและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของ

สารสกัดจากใบเฮมพ์

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่



วิจัยและพัฒนาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์

16 กิจกรรม หน่วยงานหลกั

การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดจากใบและดอกกัญชา สวพ.

การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์พิษวิทยาของต ารับยาไทยท่ีเข้ากัญชา สวพ.

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมไทย

ในต ารับยาไทยท่ีเข้ากัญชา

คกก. กัญชา กรมฯ

การพัฒนาชุดทดสอบกัญชา (พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา) ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่

การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ในกัญชา

(พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา)

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่



ด้านวิจัยและพฒันา
17



การตรวจวิเคราะห์กัญชา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรว่มด าเนินการ

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เม่ือ 16 พฤษภาคม 2562

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม 

และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดี/

สยวส./สคอ./สวพ./

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่

• ก าหนด: minimum requirement/ค่าตรวจวิเคราะห/์มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง/กรณียกเว้น



การตรวจวิเคราะห์กัญชา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

19 ล าดับ

ท่ี
ชนิดตัวอยา่ง รายการวเิคราะห์

ค่าตรวจ

วิเคราะห์

(บาท)

มาตรฐาน

การตรวจ

วิเคราะห์

หมายเหตุ

1 วัตถุดิบกัญชา ยาฆ่าแมลงตกค้าง (pesticide residues) 3 กลุ่ม ได้แก่ 

organophosphate, organochlorine และ synthetic 

pyrethroid

9,000 THP 2017 -

โลหะหนัก 4 ชนิด

(Lead, Cadmium, Arsenic และ Mercury)

2,800 THP 2017 -



การตรวจวิเคราะห์กัญชา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20 ล าดับ

ท่ี
ชนิดตัวอยา่ง รายการวเิคราะห์

ค่าตรวจ

วิเคราะห์

(บาท)

มาตรฐาน

การตรวจ

วิเคราะห์

หมายเหตุ

2 ต ารับยาแผน

ไทยทีมี่กัญชา

เป็นสว่นผสม

ยาฆ่าแมลงตกค้าง (pesticide residues) 3 กลุ่ม ได้แก่ 

organophosphate, organochlorine และ 

synthetic pyrethroid

รอการพัฒนาวิธีวิเคราะห์

โลหะหนัก 4 ชนิด

(Lead, Cadmium, Arsenic และ Mercury)

2,800 THP 2017 -

เชื้อจุลินทรียป์นเป้ือน (Microbial contamination)

External use (Total aerobic microbial count, 

Total combined yeast and mould count, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium spp.)

6,000 THP 2017
กรณีฉายรังสีแกมมา 

ไม่ต้องตรวจวิเคราะห์

รายการนี้

Internal use (Total aerobic microbial count, 

Total combined yeasts and mould count, 

Bile-tolerance gram negative bacteria, Escherichia coli, 

Clostridium spp., Salmonella spp.)

7,500 THP 2017 กรณีฉายรังสีแกมมา 

ไม่ต้องตรวจวิเคราะห์

รายการนี้



การตรวจวิเคราะห์กัญชา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

21 ล าดับ

ท่ี
ชนิดตัวอยา่ง รายการวเิคราะห์

ค่าตรวจ

วิเคราะห์

(บาท)

มาตรฐาน

การตรวจ

วิเคราะห์

หมายเหตุ

3 น้ ามันสกัด

กัญชา

(crude oil)

ปริมาณสารส าคัญ 5,000 - -

โลหะหนัก 4 ชนิด

(Lead, Cadmium, Arsenic และ Mercury)

2,800 THP 2017 กรณีวัตถุดิบผ่านการ
ตรวจวิเคราะห์รายการ
นี้แล้ว ไม่ต้องตรวจ

ยาฆ่าแมลงตกค้าง (pesticide residues) 3 กลุ่ม ได้แก่ 

organophosphate, organochlorine และ 

synthetic pyrethroid

9,000 THP 2017

4 ผลิตภัณฑ์

น้ ามันกัญชา

(formulation 

จาก 3)

ปริมาณสารส าคัญ 5,000 - -

โลหะหนัก 4 ชนิด

(Lead, Cadmium, Arsenic และ Mercury)

2,800 THP 2017 -

ยาฆ่าแมลงตกค้าง รอการพัฒนาวิธีวิเคราะห์



การขอรับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

 ของกลางกัญชาแห้ง 114 กิโลกรัม

 สารสกัดกัญชา 1.2 กิโลกรัม 

 ช่อดอกกัญชาแห้งเพศเมีย 88 กิโลกรัม

 ดอกกัญชาสด 20 กิโลกรัม

 ใบกัญชาแห้ง 88.2 กิโลกรัม

 ใบสด 30 กิโลกรัม

 ราก / ต้น กัญชาแห้ง อย่างละ 48 กิโลกรัม

 ต้นกัญชาสด 30 กิโลกรัม

 รากสด 20 กิโลกรัม

 น้ ามันกัญชา 300 มิลลิลิตร

จากองค์การเภสัชกรรม กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปปส. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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มี.ค.62

• ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 503/2562 ลว 1 มีนาคม 2562 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

16 พ.ค.62
• การตรวจวิเคราะห์กัญชา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มิ.ย. 62
• เสนอโครงการบูรณาการวิจัยกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์

ก.ค. 62

• พัฒนาการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกัญชา

• พัฒนาการตรวจระบุชนิดกัญชาด้วย DNA barcoding

ส.ค. 62
• สารมาตรฐาน CBD
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ก.ย. 62

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญใน
วัตถุดิบ/น้ ามันกัญชาโดยวิธี LC-MS, GC-FID

ธ.ค. 62

• แยกสาร THC
• วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ในผลิตภัณฑ์
• ข้อก าหนดมาตรฐานน้ ามันกัญชา

มี.ค. 63
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์กัญชาในผลิตภัณฑ์ 

ก.ย. 63
• แยกสาร CBN
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