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กัญชา หรือ Cannabis

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L.
ชื่อทั่วไป Hemp Marijuana Grass Weed etc.
ชื่อไทย กัญชา กัญชง (Hemp) 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มสร้างดอก (กัญชา กัญชง)
2. กลุ่มสร้างเส้นใย (กัญชง)
3. กลุ่มสร้างเมล็ด ส้าหรับผลิตน ้ามัน (กัญชง)

แบ่งตามสารส้าคญัของพนัธุ์กัญชา
1. THC สูง
2. CBD สูง
3. THC:CBD ที่สัดส่วนใกล้เคียงกัน
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ภาพรวมบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปลูก การปลูกที่

เหมาะสม
คัดเลือกพันธุ์กัญชา

ได้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ

งานวิจัย
-พิษวิทยา
-เคมี
-เภสัชวิทยา
-พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

-ขึ้นทะเบียนพันธุ์
-Seed bank

พันธุกรรม
พฤกษศาสตร์
เภสัชเวท
เคมี

-เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช/การปักช า
-การชกัน าแคลลสัเพ่ือสรา้งสารทตุิยภมิู

กัญชาสายพันธุ์ดี

ประชาชน/ผู้ประกอบการ

-ได้ต้นกล้ากัญชาสายพันธ์ุดี
-ได้วัตถุดิบในรูปแบบของแคลลัส

ไดส้ารส าคัญสม่ าเสมอ
ไม่มีโลหะหนักและสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง

ปลูก

จัดท้ามาตรฐาน THP
- ดอก
- ใบ
- ราก

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ

3



รวบรวมพันธุ์ ศึกษาข้อมูลพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์และ
ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัยอื่นๆ

1. เก็บรวบรวมกัญชาพันธ์ไทย 
2. ข้อมูลการการกระจายตัวของพันธุ์
3. ระบุข้อมูลพันธ์

1. เคมี
2. (THC CBD CBN terpene etc.)
3. พิษวิทยา
4. เภสัชวิทยา
5. พัฒนาผลิตภันฑ์

1. Taxonomy
2. Pharmacognosy
3. Chemical profile
4. Genetic profile
5. จัดท้า THP

1. กัญชาพันธุ์ดี
2. Seed bank
3. ขึ นทะเบียนพันธุ์พืช
4. เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ/ปักช้า
5. การชักน้า callus, Polypoid
6. ปลูกในโรงเรือน

การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และความก้าวหน้างานวิจัยกัญชา

Thai 
Cannabis of 

DMSc
Research & 

Development
ประชาชน 

ผู้ประกอบการ

การพัฒนาพันธุ์กัญชาและการวิจัย
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การศึกษาสาร Cannabinoids ในใบและในรากกัญชาพันธุ์ไทย

ใบอ่อน

ใบเพสลาด 

ใบแก่

ใบอ่อน

ใบเพสลาด 

ใบแก่

6



7 7



การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์และความก้าวหน้า

งานวิจัยกัญชา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

https://qrgo.page.link/4EXVi

- มีรายการการตรวจวิเคราะห์หลายสิบรายการ

- การตรวจปริมาณสารส้าคญัของวัตถุดิบกัญชา-กัญชง  

- การตรวจการปนเปื้อนในตัวอย่าง เช่นเชื อรา โลหะหนัก

- การตรวจสารเคมีตกค้างในวัตถุดิบ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช



การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง

รายการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและการควบคมุคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
• พืชกัญชา/กัญชง สด-แห้ง
• น ้ามันกัญชา/กัญชง
• เครื่องดื่มและอาหารGC-MS/MS

ICP-MS

วิเคราะห์โลหะปนเปื้อน
• พืชกัญชา/กัญชง สด-แห้ง
• น ้ามันกัญชา/กัญชง
• เครื่องดื่มและอาหาร

GC-FID

วิเคราะห์กรดไขมันในไขมัน น ้ามันบริโภค
• น ้ามันกัญชง

วิเคราะห์ปริมาณ THC & CBD เทคนิค HPLC
• ชาใบกัญชา/กัญชง
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดผง และน ้ามัน

วิเคราะห์ปริมาณ THC & CBD เทคนิค LC-MS/MS
ได้แล้วใน  10 กลุ่มอาหาร 
1) ผลิตภัณฑ์ธัญชาติส้าหรับอาหารเช้า
2) ผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดไม่หวาน
3) ผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดหวาน
4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนจากเมลด็กัญชง
5) เครื่องดื่มจากธัญชาติ ยกเว้น ชา กาแฟ ชาสมุนไพร
6) ขนมขบเคี ยวที่มีมันฝร่ัง ธัญชาติ แป้ง
7) ขนมขบเคี ยวที่มีถั่วเป็นส่วนประกอบหลักเมลด็พืชแปรรูป
8) ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน ้าในน ้ามัน ส้าหรบัใช้ทาหรือป้าย
9) สลัดและผลิตภัณฑ์ทาแซนวิช
10) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร–Oil supplement

HPLC-DAD

รองรับประกาศ อย.ที่จะมีการก้าหนด
สารปนเปื้อน THC และ CBD

ในอาหาร 13 กลุ่มอาหาร
เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค

ยกเว้น น ้ามันจากเมล็ดกญัชง (Hemp seed oil) ใช้บริโภคโดยตรง 
มีการปรับค่าต่้าลงจากร่างประกาศ

LC-MS/MS

HPLC-UV/FID

วิเคราะห์สารพิษจากเชื อรา
• พืชกัญชา/กัญชง สด-แห้ง
• น ้ามันกัญชา/กัญชง



ชุดทดสอบ วัตถุประสงค์ ชนิดตัวอย่าง

Cannabis test kit ตรวจวัดปริมาณสาร THC และ CBD สามารถ
อ่านผลเป็นตัวเลขได้

พืชกัญชา (สดและแห้ง)/ผลิตภัณฑ์ยาจาก
กัญชา/สารสกัดกัญชา/น้ ามันกัญชาต ารับหมอ
พื้นบ้าน/ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

Cannabis rapid test ทดสอบตัวอย่างที่ต้องการทราบว่า มีกัญชาเป็น
องค์ประกอบหรือไม่

สารสกัดกัญชา
ผลิตภัณฑ์กัญชา

THC test kit ตรวจแยกกัญชากัญชง พืชสด

THC strip test ตรวจวัดปริมาณ THC ในกัญชง (Hemp) 
สามารถอ่านผลเป็นตัวเลขได้ เพื่อจ าแนกกัญชา 
กัญชง

พืชสด

การพัฒนาชุดทดสอบตรวจกัญชากัญชง



ขอบคุณครับ
Thank you


