
ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี 
  

ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา

บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก

น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. บอกมุมมองกฎหมาย 
การใช้กัญชาและกัญชง 
ในประเทศ และ 
ต่างประเทศได้ 
2. บอกมุมมองการใช้ 
กัญชาและกัญชง 
ของประชาชนทั่วไปได้ 
3. วิเคราะห์หลักการของ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับกัญชาและกัญชง 
ผ่านสื่อออนไลน์แต่ละ 
ประเภทได้ 
4. อธิบายสภาพการณ์ 
การใช้กัญชาและกัญชง  
ในต่างประเทศได้ 

1. มุมมองกฎหมายการใช้ 
กัญชาและกัญชงในประเทศไทย 
และต่างประเทศ 
2. มุมมองการใช้กัญชาและ 
กัญชงของประชาชนทั่วไป 
3. สภาพการณ์ข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง 
ผ่านสื่อออนไลน์ 
3.1 Internet 
3.2 Facebook 
3.3 Line 
3.4 YouTube 
4. สภาพการณ์การใช้กัญชา 
และกัญชงในต่างประเทศ 

(5)   

 

1.บอกประวัติ 
ความเป็นมาของพืชกัญชา 
และกัญชงได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับพืชกัญชาและ 
กัญชงได้ 

1. ประวัติความเป็นมา 
ของพืชกัญชาและกัญชง 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืช
กัญชาและกัญชง 
  2.1 พฤกษศาสตร์ของพืชกัญชา
และกัญชง 
  2.2 ชนิด (species) 
ของกัญชาและกัญชง 
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3. วิเคราะห์ความแตกต่าง 
และความสัมพันธ์ระหว่าง 
พืชกัญชาและกัญชงได้ 
4. บอกการใช้พืชกัญชา 
และกัญชงใน 
ชีวิตประจ าวันของคนใน 
โลกได้ 
5. ตระหนักถึงคุณค่า 
กัญชาและกัญชงพืชยาที่ 
ควรรู้ 

2.3 องค์ประกอบทางเคมี 
และสาระส าคัญที่พบในพืชกัญชา  
และกัญชง 
2.3.1 องค์ประกอบ 
ทางเคมีที่พบในพืชกัญชาและ 
กัญชง 
2.3.2 สาะรส าคัญที่พบ 
ในพืชกัญชาและกัญชง 
1) สาร CBG 
2) สาร THC 
3) สาร CBD 
4) สาร 
ออกฤทธิ์ที่ร่วมกับแคนนาบินอยด์ 
3. พืชกัญชาและกัญชง 
คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร 
4. การใช้พืชกัญชาและกัญชง 
ในชีวิตประจ าวันของคนในโลก 
4.1 ผลิตภัณฑ์พืชกัญชา 
และกัญชงไม่แปรรูป 
4.2 ผลิตภัณฑ์พืชกญัชา 
และกัญชงแปรรูป 
4.3 การบริโภค และอุปโภค 
4.3.1 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการบริโภค 
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือความงาม และสุขภาพ 
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการอุปโภค 
4.4 การนันทนาการ 
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1. อธิบายโทษของกัญชาและกัญชง
ต่อร่างกาย จิตใจ ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติได้ 
2. บอกผลข้างเคียงจาก 
การใช้กัญชาและกัญชงได้ 
3. อธิบายประโยชน์ของ 
กัญชาและกัญชงทาง 
การแพทย์ได้ 
4. วิเคราะห์ความส าคัญ 
และหลักการของโทษ 
และประโยชน์ของกัญชา 
และกัญชงตาม 
กรณีศึกษาที่ก าหนดได้ 
5. ตระหนักถึงโทษและ 
ประโยชน์ของกัญชา  
และกัญชง 

1.โทษของกัญชาและกัญชง 
1.1 ผลกระทบต่อร่างกาย 
และผลข้างเคียง 
1.2 ผลกระทบต่อจิตใจ 
1.3 ผลกระทบต่อ 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
1.4 ผลกระทบต่อประเทศชาติ 
2. ประโยชน์ของกัญชา 
และกัญชง ทางการแพทย์ 
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1. บอกกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและ 
กัญชงได้ 
2. อธิบายสาระที่ส าคัญ 
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับกัญชาและกัญชงได ้ 
3. สามารถบอก 
ข้อปฏิบัติที่ต้องท าตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
กัญชาและกัญชงได้ 

1. 1.พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. 2522 
2. พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
3. พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

4. ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับกัญชา 
และกัญชง 
5. ประกาศคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
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4. วิเคราะห์หลักการ 
เกี่ยวกับโทษของการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกัญชา
และกัญชงตามกรณีศึกษาที่ก าหนด
ได้ 
5. บอกกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับกัญชา 
และกัญชงได้ 
6. ตระหนักถึงโทษ 
ของการฝ่าฝืนกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง 
 

6. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
กับกัญชาและกัญชง 
7. ข้อปฏิบัติที่ต้องท าตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา  
และกัญชง 
8. โทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง 
9. กฎหมายระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง 
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1. บอกประวัติความเป็นมาการใช้
กัญชาเป็นยาทางการแพทย์ใน 
ต่างประเทศได้ 
2. บอกประวัติ 
ความเป็นมาการใช้กัญชาใน
การแพทย์ 
ทางเลือกของไทยได้ 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 
หลักการในต ารับยาที่มี 
กัญชาเป็นส่วนประกอบ 
ที่ได้มีการคัดเลือกและ 
รับรองโดยกระทรวง 
สาธารณสุขตามกรณีศึกษา ที่ก าหนด 
ให้ได้ 
4. อธิบายการน าต ารับ 
ยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบที่ได้มี
การ 
คัดเลือกและรับรองโดย 

1. ประวัติความเป็นมาการใช้ 
กัญชาเป็นยาทางการแพทย์ 
ในต่างประเทศ 
2. ประวัติความเป็นมาการใช้ 
กัญชาในการแพทย์ทางเลือก 
ของไทย 
3. ต ารับยาที่มีกัญชาเป็น
ส่วนประกอบที่ได้มีการคัดเลือก
และมีการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุข 
3.1 ยาอัคคินีวคณะ 
3.2 ยาศขุไสยาศน์ 
3.3 ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
3.4 ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ 
3.5 ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
3.6 ยาไฟอาวุธ 
3.7 ยาแก้นอนไม่หลับ  
หรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
3.8 ยาแก้สัณฑฆาต  
กล่อนแห้ง 
3.9 ยาอัมฤตย์โอสถ 
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กระทรวงสาธารณสุขไป 
ใช้ในโรคที่สนใจศึกษาได้ 
5. ตระหนักถึงคุณค่า 
ของต ารับยาที่มีกัญชา 
เป็นส่วนประกอบ 
6. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ภูเบศร 
รวบรวมและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาไทยได้ 
7. บอกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาหมอพ้ืนบ้านนายเดชา  ศิริ
ภัทร ได้ 
8. ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญของภูมิปัญญาภูมิภูเบศร 
รวบรวมและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาไทย และตระหนักถึงภูมิ
ปัญญา 
หมอพ้ืนบ้านนายเดชา  ศิริภัทร กับ
การใช้กัญชาเป็นยา 

3.10 ยาอไภยสาลี 
3.11 ยาแก้ลมแก้เส้น 
3.12 ยาแก้โรคจิต 
3.13 ยาไพสาล 
3.14 ยาทาริดสีดวง 
ทวารหนัก และโรคผิวหนัง 
3.15 ยาท าลายพระสุเมรุ 
3.16 ยาทัพยาธิคุณ 
4. ภูมิภูเบศรรวบรวมและ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
5. ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน 
นายเดชา ศิริภัทร 
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1. บอกประวัติการใช้ 
กัญชาและกัญชงทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทยได้ 
2. บอกการใช้กัญชา 
และกัญชงที่ช่วยบรรเทา 
โรคพาร์กินสัน มะเร็ง  
ลดอาการปวด ลมชักได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ 
กัญชาและกัญชงที่ช่วย 
บรรเทาโรคแผนปัจจุบัน 
ศึกษาโรคที่สนใจได้ 

1. ประวัติการใช้กัญชา และ 
กัญชง ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
1.1 ต่างประเทศ 
1.2 ประเทศไทย 
2. กัญชาและกัญชงที่ช่วย 
บรรเทาโรคแผนปัจจุบัน 
2.1 กัญชาและกัญชง 
กับโรคพาร์กินสัน 
2.2 กัญชาและกัญชง 
กับโรคมะเร็ง 
2.3 กัญชาและกัญชง 
กับการลดอาการปวด 
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. วิเคราะห์หลักการใช้ 
น้ ามันกัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์แผน 
ปัจจุบันตามกรณีศึกษา 
ที่ก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายผลิตภัณฑ์ 
กัญชาและกัญชง 
ทางการแพทย์ได้ 
6. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชง ให้ได้ประโยชน์ 
ทางการแพทย์ในปัจจุบัน 
ได้ 
7. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ 
น่าจะได้ประโยชน์ในการ 
ควบคุมอาการได้ 
8. ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
น ากัญชาและกัญชง 
ไปใช้รักษาโรค และ 
ลดอาการปวด ในการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 
 

2.4 กัญชาและกัญชง 
กับโรคลมชัก 
2.5 กัญชาและกัญชง 
กับโรคผิวหนัง 
2.6 กัญชาและกัญชง 
กับโรคต้อหิน 
3. การใช้น้ ามันกัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
3.1 น้ ามันกัญชาคืออะไร 
3.2 ลักษณะของ 
น้ ามันกัญชา 
3.3 สูตรของน้ ามันกัญชา 
3.4 วิธีการสกัดน้ ามันกัญชา 
3.5 วิธีการใช้น้ ามันกัญชา 
4. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 
ทางการแพทย์ 
4.1 ผลิตภัณฑ์ THC สังเคราะห์ 
(Synthetic THC) 
4.1.1 ยาโดรนาบินอล  
(Dronabinol) 
5. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชง ให้ได้ประโยชน์ ทาง
การแพทย์ในปัจจุบัน 
5.1 ภาวะคลื่นไส้อาเจียน 
จากเคมีบ าบัด 
5.2 โรคลมชักท่ีรักษายาก  
และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 
5.3 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง 
ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาท 
เสื่อมแข็ง 
5.4 ภาวะปวดประสาท 
6. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์น่าจะได้ 
ประโยชน์ในการควบคุมอาการ 
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ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา

บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก

น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. บอกความเชื่อและ 
ความจริงเกี่ยวกับกัญชา 
และกัญชงทางการแพทย์ 
ได้ 
2. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ ใน 
อนาคตให้ได้ประโยชน์ได้ 
3. บอกข้อแนะน าก่อน 
ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ 
กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ได้ 
4. บอกวิธีการวางแผนการรักษาด้วย 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงได้ 
5. อธิบายวิธีการเริ่มใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงในทางการแพทย์ได้ 
 

1. ความเชื่อและความจริง 
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง  
ทางการแพทย์ 
1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับกัญชาและ
กัญชงทางการแพทย์ 
1.2 ความจริงเกี่ยวกับ 
กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ 
2. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ในอนาคต 
ให้ได้ประโยชน์ 
3. ข้อแนะน าก่อนตัดสินใจ 
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง  
ทางการแพทย์ 
4. การวางแผนการรักษาด้วย 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 
5. การเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 
และกัญชงในทางการแพทย์ 
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ค าอธิบายรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา 
เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้  เ ข้ า ใ จ  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  เ จ ต ค ติ ที่ ดี  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ดู แ ล  แ ล ะส ร้ า ง เ ส ริ ม ก า ร มี 
พฤติกรรมสุขภาพที่ ดี  ปฏิบั ติ จน เป็นกิจนิ สั ย  วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุ ขภาพของตนเอง  และ  
ครอบครัว  ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริมด้ านสุ ขภาพพลานามัย  และพัฒนา  
สภาพแวดล้อมที่ด ี
ศึกษาและฝึกทักษะ 
กกกกกกเหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้ รู้จักโทษและประโยชน์  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง กัญชากับการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน และใช้กัญชาและกัญชงเป็นยา
อย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาด  
กกกกกกเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้กัญชาและกัญชง ใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด 
ตระหนักถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง ตลอดจนสามารถน าความรู้ และทักษะชีวิตที่ได้ไปแนะน าบุคคล
ในครอบครัว หรือเพ่ือน หรือชุมชน ในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาในการรักษาหรือควบคุมอาการ ได้อย่าง
เหมาะสม 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กกกกกกบรรยายสรุ ป  ก าหนดประ เด็ นศึ กษาค้ นคว้ า ร่ ว มกั น  ศึ กษาค้นคว้ า จากสื่ อที่ หล ากหลาย  
บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าที่ ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) และน ามาพบกลุ่ม อภิปราย   
คิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ ได้  กับเ พ่ือนผู้ เรียนและครูผู้สอนคิดสรุปการเรียนรู้ที่ ได้ ใหม่ร่วมกัน บันทึก 
ลงในเอกสารการ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (กรต. )  น าข้อสรุปการ เรียนรู้ ที่ ได้ ใหม่มาฝึ กปฏิบั ติ ด้ วยการท า  
แบบฝึกหัด และกิจกรรมตามที่มอบหมาย จัดท ารายงานการศึกษาการน ากัญชาไปใช้ทางการแพทย์  
ทางเลือก และรายงานการศึกษาการน ากัญชาและกัญชงไปใช้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันตามที่สนใจ   
น าเสนอผลการศึกษาต่อเ พ่ือนผู้ เรียนและครูผู้สอน ตลอดจนบันทึกผลการเรียนรู้ที่ ได้จากการฝึกปฏิบัติ  
ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 
การวัดและประเมินผล 
กกกกกกกประเมินความก้ าวหน้ า  ด้ วยวิ ธี ก ารสั ง เกต การซั กถาม ตอบค าถาม การตรวจ เอกสาร  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) การตรวจรายงานการศึกษาการน ากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ทางเลือก  
และรายงานการศึกษาการน ากัญชาและกัญชงไปใช้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน น าเสนอ และประเมินผลรวม  
ด้วยวิธีการ ให้ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ ตอบแบบสอบถามวัดทักษะ และตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ทช33098 
กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้  เ ข้ า ใ จ  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  เ จ ต ค ติ ที่ ดี  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ดู แ ล  แ ล ะส ร้ า ง เ ส ริ ม ก า ร มี 
พฤติกรรมสุขภาพที่ ดี  ปฏิบั ติ จน เป็นกิจนิ สั ย  วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุ ขภาพของตนเอง  และ  
ครอบครัว  ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริมด้ านสุ ขภาพพลานามัย  และพัฒนา  
สภาพแวดล้อมที่ด ี

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 เหตุใดต้องเรียนรู้ 
กัญชาและกัญชง 

1. บอกมุมมองกฎหมาย 
การใช้กัญชาและกัญชง 
ในประเทศ และ 
ต่างประเทศได้ 
2. บอกมุมมองการใช้ 
กัญชาและกัญชง 
ของประชาชนทั่วไปได้ 
3. วิเคราะห์หลักการของ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับกัญชาและกัญชง 
ผ่านสื่อออนไลน์แต่ละ 
ประเภทได้ 
4. อธิบายสภาพการณ์ 
การใช้กัญชาและกัญชง  
ในต่างประเทศได้ 

1. มุมมองกฎหมายการใช้ 
กัญชาและกัญชงในประเทศ
ไทย 
และต่างประเทศ 
2. มุมมองการใช้กัญชาและ 
กัญชงของประชาชนทั่วไป 
3. สภาพการณ์ข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง 
ผ่านสื่อออนไลน์ 
3.1 Internet 
3.2 Facebook 
3.3 Line 
3.4 YouTube 
4. สภาพการณ์การใช้กัญชา 
และกัญชงในต่างประเทศ 
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2 กัญชาและกัญชง 
พืชยาที่ควรรู้ 

1.บอกประวัติ 
ความเป็นมาของพืชกัญชา 
และกัญชงได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับพืชกัญชาและ 
กัญชงได้ 

1. ประวัติความเป็นมา 
ของพืชกัญชาและกัญชง 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืช
กัญชาและกัญชง 
  2.1 พฤกษศาสตร์ของพืช
กัญชาและกัญชง 
  2.2 ชนิด (species) 
ของกัญชาและกัญชง 
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

  

 
 
 
 
 
 
 
3. วิเคราะห์ความ
แตกต่าง 
และความสัมพันธ์
ระหว่าง 
พืชกัญชาและกัญชงได้ 
4. บอกการใช้พืชกัญชา 
และกัญชงใน 
ชีวิตประจ าวันของคนใน 
โลกได้ 
5. ตระหนักถึงคุณค่า 
กัญชาและกัญชงพืชยาที่ 
ควรรู้ 

2.3 องค์ประกอบทางเคมี 
และสาระส าคัญที่พบในพืชกัญชา  
และกัญชง 
2.3.1 องค์ประกอบ 
ทางเคมีที่พบในพืชกัญชาและ 
กัญชง 
2.3.2 สาะรส าคัญที่พบ 
ในพืชกัญชาและกัญชง 
1) สาร CBG 
2) สาร THC 
3) สาร CBD 
4) สาร 
ออกฤทธิ์ที่ร่วมกับแคนนาบินอยด์ 
3. พืชกัญชาและกัญชง 
คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร 
4. การใช้พืชกัญชาและกัญชง 
ในชีวิตประจ าวันของคนในโลก 
4.1 ผลิตภัณฑ์พืชกัญชา 
และกัญชงไม่แปรรูป 
4.2 ผลิตภัณฑ์พืชกัญชา 
และกัญชงแปรรูป 
4.3 การบริโภค และอุปโภค 
4.3.1 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการบริโภค 
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือความงาม และสุขภาพ 
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการอุปโภค 
4.4 การนันทนาการ 
 
 

 

 
  



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

3 รู้จักโทษและประโยชน์  
ของกัญชาและกัญชง 
 

1. อธิบายโทษของ
กัญชาและกัญชงต่อ
ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติได้ 
2. บอกผลข้างเคียงจาก 
การใช้กัญชาและกัญชง
ได้ 
3. อธิบายประโยชน์ของ 
กัญชาและกัญชงทาง 
การแพทย์ได้ 
4. วิเคราะห์ความส าคัญ 
และหลักการของโทษ 
และประโยชน์ของกัญชา 
และกัญชงตาม 
กรณีศึกษาที่ก าหนดได้ 
5. ตระหนักถึงโทษและ 
ประโยชน์ของกัญชา  
และกัญชง 

1.โทษของกัญชาและกัญชง 
1.1 ผลกระทบต่อร่างกาย 
และผลข้างเคียง 
1.2 ผลกระทบต่อจิตใจ 
1.3 ผลกระทบต่อ 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
1.4 ผลกระทบต่อประเทศชาติ 
2. ประโยชน์ของกัญชา 
และกัญชง ทางการแพทย์ 
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4 กฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง  
กับกัญชาและ 
กัญชง 
 

1. บอกกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและ 
กัญชงได้ 
2. อธิบายสาระที่ส าคัญ 
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับกัญชาและกัญชงได้ 
3. สามารถบอก 
ข้อปฏิบัติที่ต้องท าตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
กัญชาและกัญชงได้ 

2. 1.พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. 2522 
2. พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
3. พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

4. ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับกัญชา 
และกัญชง 
5. ประกาศคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

  

4. วิเคราะห์หลักการ 
เกี่ยวกับโทษของการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกัญชาและ
กัญชงตามกรณีศึกษาที่
ก าหนดได้ 
5. บอกกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวกับกัญชา 
และกัญชงได้ 
6. ตระหนักถึงโทษ 
ของการฝ่าฝืนกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและ
กัญชง 
 

6. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
กับกัญชาและกัญชง 
7. ข้อปฏิบัติที่ต้องท าตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา  
และกัญชง 
8. โทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง 
9. กฎหมายระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง 
 

 

5 กัญชากับการแพทย์ 
ทางเลือก 
 

1. บอกประวัติความ
เป็นมาการใช้กัญชาเป็น
ยาทางการแพทย์ใน 
ต่างประเทศได้ 
2. บอกประวัติ 
ความเป็นมาการใช้
กัญชาในการแพทย์ 
ทางเลือกของไทยได้ 
3. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 
หลักการในต ารับยาที่มี 
กัญชาเป็นส่วนประกอบ 
ที่ได้มีการคัดเลือกและ 
รับรองโดยกระทรวง 
สาธารณสุขตาม
กรณีศึกษา ที่ก าหนด 
ให้ได้ 
4. อธิบายการน าต ารับ 
ยาที่มีกัญชาเป็น
ส่วนประกอบที่ได้มีการ 
คัดเลือกและรับรองโดย 

1. ประวัติความเป็นมาการใช้ 
กัญชาเป็นยาทางการแพทย์ 
ในต่างประเทศ 
2. ประวัติความเป็นมาการใช้ 
กัญชาในการแพทย์ทางเลือก 
ของไทย 
3. ต ารับยาที่มีกัญชาเป็น
ส่วนประกอบที่ได้มีการคัดเลือก
และมีการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุข 
3.1 ยาอัคคินีวคณะ 
3.2 ยาศุขไสยาศน์ 
3.3 ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
3.4 ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ 
3.5 ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
3.6 ยาไฟอาวุธ 
3.7 ยาแก้นอนไม่หลับ  
หรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
3.8 ยาแก้สัณฑฆาต  
กล่อนแห้ง 
3.9 ยาอัมฤตย์โอสถ 
 
 
 

25 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

  

กระทรวงสาธารณสุขไป 
ใช้ในโรคที่สนใจศึกษาได้ 
5. ตระหนักถึงคุณค่า 
ของต ารับยาที่มีกัญชา 
เป็นส่วนประกอบ 
6. อธิบายข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภูมิภูเบศร 
รวบรวมและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาไทยได้ 
7. บอกข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับภูมิปัญญาหมอ
พ้ืนบ้านนายเดชา  ศิริ
ภัทร ได ้
8. ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาภูมิภูเบศร 
รวบรวมและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาไทย และ
ตระหนักถึงภูมิปัญญา 
หมอพ้ืนบ้านนายเดชา  
ศิริภัทร กับการใช้กัญชา
เป็นยา 

3.10 ยาอไภยสาลี 
3.11 ยาแก้ลมแก้เส้น 
3.12 ยาแก้โรคจิต 
3.13 ยาไพสาล 
3.14 ยาทาริดสีดวง 
ทวารหนัก และโรคผิวหนัง 
3.15 ยาท าลายพระสุเมรุ 
3.16 ยาทัพยาธิคุณ 
4. ภูมิภูเบศรรวบรวมและ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
5. ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน 
นายเดชา ศิริภัทร 
 

 

6 กัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์ 
แผนปัจจุบัน 
 

1. บอกประวัติการใช้ 
กัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน
ทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทยได้ 
2. บอกการใช้กัญชา 
และกัญชงที่ช่วยบรรเทา 
โรคพาร์กินสัน มะเร็ง  
ลดอาการปวด ลมชักได้ 

1. ประวัติการใช้กัญชา และ 
กัญชง ทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 
1.1 ต่างประเทศ 
1.2 ประเทศไทย 
2. กัญชาและกัญชงที่ช่วย 
บรรเทาโรคแผนปัจจุบัน 
2.1 กัญชาและกัญชง 
กับโรคพาร์กินสัน 
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ที ่ หัวเรื่อง 
ตัวชี้วัด 

เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

  

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ 
กัญชาและกัญชงที่ช่วย 
บรรเทาโรคแผนปัจจุบัน 
ศึกษาโรคที่สนใจได 
4. วิเคราะห์หลักการใช้ 
น้ ามันกัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์แผน 
ปัจจุบันตามกรณีศึกษา 
ที่ก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายผลิตภัณฑ์ 
กัญชาและกัญชง 
ทางการแพทย์ได้ 
6. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชง ให้ได้ประโยชน์ 
ทางการแพทย์ในปัจจุบัน 
ได้ 
7. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ 
น่าจะได้ประโยชน์ในการ 
ควบคุมอาการได้ 
 

2.2 กัญชาและกัญชง 
กับโรคมะเร็ง 
2.3 กัญชาและกัญชง 
กับการลดอาการปวด 
2.4 กัญชาและกัญชง 
กับโรคลมชัก 
2.5 กัญชาและกัญชง 
กับโรคผิวหนัง 
2.6 กัญชาและกัญชง 
กับโรคต้อหิน 
3. การใช้น้ ามันกัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
3.1 น้ ามันกัญชาคืออะไร 
3.2 ลักษณะของ 
น้ ามันกัญชา 
3.3 สูตรของน้ ามันกัญชา 
3.4 วิธีการสกัดน้ ามันกัญชา 
3.5 วิธีการใช้น้ ามันกัญชา 
4. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 
ทางการแพทย์ 
4.1 ผลิตภัณฑ์ THC สังเคราะห์ 
(Synthetic THC) 
4.1.1 ยาโดรนาบินอล  
(Dronabinol) 
5. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชง ให้ได้ประโยชน์ ทาง
การแพทย์ในปัจจุบัน 
5.1 ภาวะคลื่นไส้อาเจียน 
จากเคมีบ าบัด 
5.2 โรคลมชักท่ีรักษายาก  
และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 
5.3 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง 
ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาท 
เสื่อมแข็ง 
5.4 ภาวะปวดประสาท 
6. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์น่าจะได้ 
ประโยชน์ในการควบคุมอาการ 

 



  

8. ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ 
น ากัญชาและกัญชง 
ไปใช้รักษาโรค และ 
ลดอาการปวด ใน
การแพทย์แผนปัจจุบัน 
 

  

7 ใช้กัญชาและ กัญชงเป็น
ยาอย่างรู้คุณค่าและ 
ชาญฉลาด 
 

1. บอกความเชื่อและ 
ความจริงเกี่ยวกับกัญชา 
และกัญชงทางการแพทย์ 
ได้ 
2. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ ใน 
อนาคตให้ได้ประโยชน์ได้ 
3. บอกข้อแนะน าก่อน 
ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ 
กัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์ได้ 
4. บอกวิธีการวาง
แผนการรักษาด้วย 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงได้ 
5. อธิบายวิธีการเริ่มใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงในทางการแพทย์
ได้ 
 

1. ความเชื่อและความจริง 
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง  
ทางการแพทย์ 
1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับกัญชาและ
กัญชงทางการแพทย์ 
1.2 ความจริงเกี่ยวกับ 
กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ 
2. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ในอนาคต 
ให้ได้ประโยชน์ 
3. ข้อแนะน าก่อนตัดสินใจ 
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง  
ทางการแพทย์ 
4. การวางแผนการรักษาด้วย 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 
5. การเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 
และกัญชงในทางการแพทย์ 
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ตัวชี้วัด 

เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

  

6. บอกข้อห้ามใช้ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC 
และ CBD เป็น
ส่วนประกอบได้  
7. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 
หลักการใช้กัญชาและ 
กัญชงเป็นยาอย่างรู้ 
คุณค่าและชาญฉลาดได้ 
8. ให้คุณค่าหลักธรรม 
น าชีวิต พ้นพิษภัยจาก 
กัญชาและกัญชงได้ 
9. บอกข้อห้ามในการ 
ใช้กัญชาและกัญชงได้ 
10. บอกวิธีการถอนพิษ 
เบื้องต้นจากการเมา 
กัญชาและกัญชงได้ 
11. สามารถน าความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษาการใช้
กัญชาและกัญชงเป็นยา
ไปแนะน าบุคคล ใน
ครอบครัว หรือเพ่ือน  
หรือชุมชนได้ 
12. ตระหนักถึงคุณค่า 
ของการน ากัญชาและ 
กัญชงไปใช้เป็นยา 
 

6. ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์  
ที่มีสาร THC และ CBD 
เป็นส่วนประกอบ 
7. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 
7.1 ข้อควรระวัง ทางการแพทย์ 
7.2 ขนาดของกัญชาและ 
กัญชงที่ใช้ในทางการแพทย์ 
7.2.1 ขนาดยากัญชาและกัญชง
ที่เหมาะสม 
7.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ขนาดกัญชาและกัญชงที่
เหมาะสม 
7.2.3 ค าแนะน าการใช้ขนาด
ของน้ ามันกัญชาและกัญชง 
7.3 ห้ามใช้น้ ามันกัญชา 
และกัญชงทาบุหรี่ 
7.4 สารตกค้างจากการสกัด
น้ ามันกัญชาและกัญชง 
7.5 ความปลอดภัย 
ของน้ ามันกัญชาและกัญชง 
7.6 สายพันธุ์กัญชาและกัญชง
เหมาะกับบางโรค 
7.7 หลักธรรมน าชีวิต  
พ้นพิษภัยจากกัญชาและกัญชง 
8. ข้อห้ามในการใช้กัญชาและ 
กัญชง 
9. การถอนพิษเบื้องต้น 
จากการเมากัญชาและกัญชง 
 
 

 

 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม 

 
รายวิชา/หัว

เรื่อง 
ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
1. กฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง  
กับกัญชาและ 
กัญชง 
 

1. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กัญชาและกัญชงได้ 
2. อธิบายสาระที่ส าคัญของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและ
กัญชงได้ 
3. สามารถบอกข้อปฏิบัติที่ต้องท า
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
กัญชาและกัญชงได้ 

3. 1.พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. 2522 
2. พระราชบัญญัติวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. 2559 
3. พระราชบัญญัติยาเสพ
ติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 

4. ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับ
กัญชาและกัญชง 
5. ประกาศคณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น  ป ร ะ เ ด็ น ก ฎ ห ม า ย  
ที่เก่ียวข้อง กับกัญชาและกัญชง 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล 
2.1. เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามใบงานที่ก าหนดให้
(ใบงานที่ 1-3) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบใน
การบอกข้อปฏิบัติที่ต้องท าตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงได้ 

1. ใบความรู้  
2. หนังสือแบบเรียน 
3. กระดาษบรู๊ฟ  
4. ปากกาเคมี 
5. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2. กศน.ต าบล 
3. แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4. internet 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระ
งาน 
1. ใบงาน  
2. กิจกรรมกลุม่ 
 3. รายงาน 
การวัดผล
ประเมินผล 
1. สังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างการ
เรียนรู้และ
กระบวนการ
กลุ่ม 
2. วัดความรู้
จากการท า
กิจกรรมในใบ
งาน 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม 
 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
 4. วิเคราะห์หลักการ 

เกี่ยวกับโทษของการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกัญชาและ
กัญชงตามกรณีศึกษาที่
ก าหนดได้ 
5. บอกกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวกับกัญชา 
และกัญชงได้ 
6. ตระหนักถึงโทษ 
ของการฝ่าฝืนกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและ
กัญชง 
 

6. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
กับกัญชาและกัญชง 
7. ข้อปฏิบัติที่ต้องท าตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา  
และกัญชง 
8. โทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง 
9. กฎหมายระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง 
 

2.2. น าข้อมูลจากข้อ 1 มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่มกันภายในกลุ่มผู้เรียน เพ่ือต่อยอด
ความรู้สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของ
ผู้เรียนเอง 
2.3. เรียนรู้ โดยกลุ่ม  วิ เคราะห์ เ พ่ือระบุ
เหตุผล ความจ าเป็นที่ส าคัญตระหนักถึงโทษ 
ของการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
และกัญชง 
 
 

  

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม 

 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 

ผู้เรียนความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้รู้  ภูมิปัญญา          
มาวางแผนวิเคราะห์หลักการเกี่ยวกับโทษ
ของการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
และกัญชงตามกรณีศึกษาท่ีก าหนดได้ 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 ครูวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่ครู
มอบหมายงานให้กับผู้เรียนเช่นใบความรู้ ใบ
งาน แบบทดสอบย่อย ชิ้นงานและรายงาน
รายงาน  
4.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่นความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
หรือของตนเองได้ 
 

  



หัวเรื่องที่ 1 
เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง 

สาระส าคัญผู้ที่คิดจะน าน้ ามันกัญชาไปใช้จึงควรตระหนักถึงโทษอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได 

2.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจากผลการส ารวจเรื่อง “คนไทยคิดเห็นอย่างไร กับการน ากัญชามาใช้เป็น
ยารักษาโรค” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการผลักดันให้มีการน ากัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคในประเทศ
ไ ท ย  เ รื่ อ ง  “กั ญ ช า ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ โ ท ษ ” พ บ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ห็ น ด้ ว ย  เ พ ร า ะ กั ญ ช า มี 
ประโยชน์หลายอย่าง สามารถใช้ในการรักษาโรคได้  ถ้าน ามาใช้ทางการแพ ทย์คาดว่าจะเกิดประโยชน์ 
อย่างมาก และเรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ก ก ก ก ก ก ก 3. ส ภ า พ ก า ร ณ์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กั ญ ช า แ ล ะ กั ญ ช ง ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์ 
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กั ญ ช า แ ล ะ กั ญ ช ง ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์  มี ทั  ง ข้ อ มู ล ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต   
(Internet) เ ฟซบุ๊ ก  ( Facebook) ไ ลน์  ( Line) และยู ทู บ  ( YouTube) ข้ อมู ล เ หล่ า นี  ท  า ให้ ป ร ะช าชน 
เ ข้ าถึ ง ได้ ง่ า ย  แต่ ยั ง ขาดการคิ ดวิ เ คราะ ห์ ว่ าข้ อมู ล ใดมี ความน่ า เชื่ อถื อ  จึ งควรมี คว ามรู้ ใ นการคิ ด 
วิ เคราะห์แยกแยะข้อมูลที่สืบค้นได้ผ่านสื่อออนไลน์ และตระหนักถึงความส าคัญของการคิดวิ เคราะห์  
แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง 
กกกกกกก4. สภาพการณ์การใช้กัญชาและกัญชงในต่างประเทศการใช้กัญชาและกัญชงในต่างประเทศ ใช้เสรีได้เพ่ือ
นันทนาการ มีอยู่ในประเทศอุรุกวัย แคนาดา สหรัฐอเมริกาเป็นบางรัฐ สเปนใช้ในพ้ืนที่ส่วนตัว เนเธอร์แลนด์ใช้ใน
ร้านกาแฟ ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ มากกว่า 30 ประเทศ ให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่วน
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง มีในต่างประเทศมานานแล้ว ส าหรับประเทศไทยไม่มีการศึกษาวิจัย
เนื่องจากกัญชาและกัญชงเป็นยาเสพติด จึงไม่มีผลการวิจัยมารองรับ 
กกกกกกก5. สภาพการณ์การใช้กัญชาและกัญชงในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการรักษาโรคภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด โรคลมชักที่รักษายาก
และที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่รักษาวิธีอ่ืนไม่
ได้ผล และให้ควบคุมอาการของโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคปลอกประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย ส่วนการแพทย์ทางเลือกได้คัดเลือก และรับรอง     ต ารับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ให้ผู้ป่วยใช้ได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ที่ได้รับอนุญาต 
กกกกกกก6.มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ มีความคิดเห็นว่าหาก
จะใช้กัญชาและกัญชงในทางการแพทย์ต้องแจ้งให้ชัดเจน ว่าใช้ได้กับโรคใดได้ผล มีความปลอดภัยทางวิชาการ 
คุณภาพของสารสกัดจากกัญชาและกัญชง ต้องระบุวิธีการสกัด มีสารปนเปื้อนหรือไม่ การเข้าถึงอย่างเป็นระบบทั้ง
ระยะสั้น 

และระยะยาว รวมถึงมีการศึกษาเ รื่องความปลอดภัยการใช้ในคน และในมิติต่าง ๆ เ พ่ือให้แน่ใจว่าใช้ 
แล้วไม่ เกิดการเสพติด หรือมีการน าไปใช้ ในทางที่ผิด ซึ่ งการผลิตยานั้นไม่ต้องการเพียงยาที่ รักษาโรค  
เท่ านั้ น  แต่ ยั งต้ อ งการยาที่ มี คว ามปลอดภัย  มี มาตรฐาน  และมี คุณภาพ แม้ กัญชาและกัญชงจะมี 
สรรพคุณเป็นยาที่ เ ป็นประโยชน์ ต่ อผู้ ป่ วย ในบาง โรค แต่ ถ้ า ใช้ กัญชาอย่ า ง ไม่ถู กต้อ ง  และไม่มี การ 
ควบคุมก็จะเป็นอันตรายทั่งต่อผู้ใช้และสังคม 
กกกกกกก7.มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของผู้ป่วยผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่าการใช้กัญชาและกัญชงต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้ป่วย โดยเฉพาะความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ยา ในการจัดการอาการ เพ่ือบรรเทา
อาการต่าง ๆ ของโรค ถึงแม้ว่าจะเกิดอาการข้างเคียงที่เป็นผลลบบ้าง แต่อาการข้างเคียงดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณ



ก า ร ใ ช้ ย า ที่ มี กั ญ ช า แ ล ะ กั ญ ช ง  แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล 
กกกกกกก8. สภาพการณ์และข้นตอนการให้บริการคลินิกกัญชาในประเทศไทยประเทศไทยเริ่มให้บริการคลินิก
กัญชาครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมา
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ. 2562 ได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์ จ านวน 14 แห่ง ตลอดจนภายในปี พ.ศ. 
2562 ได้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพ่ิมเติมในโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 12 แห่ง รวมทั้งเปิด
คลินิกวิจัยน ามันกัญชาต ารับหมอเดชา จ านวน 22 แห่งอีกด้วย นอกจากนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
กระทรวงสาธารณสุขเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 110 แห่ง และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
24 แห่ง เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงยากัญชาอย่างปลอดภัยของผู้ป่วย 
 

2. มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของประชาชนทั่วไป 
2.1 มิติการระบาดของกัญชาและกัญชง 
2.1.1 มิติการระบาดของกัญชาและกัญชงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายมโนรมภ์ สินธพ
อาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า 
ในช่วงนี้มีการแพร่กระจายของการน าน้ ามันกัญชา มาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อของประชาชน ซึ่ง
ขณะนี้ ยังไม่เคยมีการอนุญาตให้น ากัญชาหรือน ามันกัญชามาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ จากการแพร่กระจายของการ
น าน้ ามันกัญชามาใช้ในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นการแอบซื้อมาใช้โดยไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ทราบว่าใช้กัญชาในการ
ผลิตมากน้อยเพียงใด ไม่มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย หลังจากที่ประชาชนน าไปใช้ ท าให้ได้รับ
ผลข้างเคียงจากการใช้น ามันกัญชา จนเกิดอาการความดันต่ า หน้ามืด อาการใจสั่น อาการคลุ้มคลั่ง จนต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบทั่วประเทศจากสถิติพบแทบทุกวัน แพทย์ต้องท าการรักษาอาการแบบ
ประคับประคองจนอาการดีขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายวัน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถควบคุมผู้ใช้
น ามันกัญชาได้ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่หามาใช้เอง โดยไม่มีการปรึกษาแพทย์2.1.2 มิติการระบาดของกัญชาและ
กัญชงในต่างประเทศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากบีบีซี นิวส์ รายงานว่า รัฐบาลหลายประเทศก าลัง
วางแผนจะท าให้การใช้กัญชาทางการแพทย์และนันทนาการถูกกฎหมาย มีการลงประชามติว่าควรจะด าเนินการ
นโยบายการใช้กัญชาในทิศทางใด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นหลายประเทศ เช่น (1) ประเทศอังกฤษ 
มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ (2) ประเทศเกาหลีใต้ มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้แต่มี
การควบคุมอย่างเคร่งครัด (3) ประเทศแอฟริกาใต้ ผ่านกฎหมายสามารถให้ใช้กัญชาในพ้ืนที่ส่วนตัวได้  และ (4) 
ประเทศเลบานอน ก าลังพิจารณาว่าจะท าให้การผลิตกัญชาเพ่ือการแพทย์ถูกกฎหมาย เพ่ือช่วยเศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นต้น และหลายประเทศทั่วโลกมุ่งหน้าสู่การท าให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง พยายามจะ
ก้าวตามให้ทัน ซึ่งจะเห็นได้หลายแห่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา รัฐบาลอยากให้ชาวไร่  สามารถเข้าถึงการปลูกกัญชา 
เพ่ือการแพทย์มากขึ้น เพราะได้ผลก าไรดี และเป็นตลาดที่ก าลังเจริญเติบโตกล่าวโดยสรุป ในประเทศไทยมีการ
แพร่กระจายของการน าน้ ามันกัญชา มาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อของประชาชน ซึ่งการใช้น ามันกัญชา
ในปัจจุบันโดยส่วนมากเป็นการแอบซื้อมาใช้โดยไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ทราบว่าใช้กัญชาในการผลิตมากน้อย
เพียงใด ไม่มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย หลังจากที่ประชาชนน าไปใช้ ท าให้ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้
น ามันกัญชา และในต่างประเทศทั่วโลก มุ่งหน้าสู่การท าให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน
หลายประเทศพยายามจะก้าวตามให้ทัน ซึ่งจะเห็นได้หลายแห่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา รัฐบาลอยากให้ชาวไร่ 
สามารถเข้าถึงการปลูกกัญชาเพ่ือการแพทย์มากขึ้น เพราะได้ผลก าไรดี และเป็นตลาดที่ก าลังเจริญเติบโต 
  



2.2 ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กั ญ ช า แ ล ะ กั ญ ช ง ใ น วิ ถี ชี วิ ต 
2.2.1 ค ว า ม เ ชื่ อ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จากการลงพื นที่ส ารวจความรู้ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพื นที่ภาคใต้ พบว่า ชาวบ้านมีการใช้
กัญชาโดยน าใบอ่อนมาใช้ในการปรุงอาหาร น ามาใส่แกงส้ม แกงกะทิ แกงมัสมั่น เมนูผัดต่าง ๆ หรือใช้รับประทาน
สด เป็นผักจิ มน าพริก น าบูดู แต่จะใช้ปริมาณน้อย 1 - 2 ใบ (ใช้มากจะท าให้เมาได้) มีความเชื่อกัญชาเพ่ิมรสชาติ
อาหาร ท าให้รับประทานข้าวได้มาก นอนหลับ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ทางยา หมอยาพื นบ้านภาคใต้น าใบ
กัญชามาใช้แก้ปวดฟัน โดยน าใบมาขยี พอแหลก ไปพอกหรืออุดบริเวณที่มีอาการ หรือน าไปต้มจนเดือดดื่มอุ่น ๆ 
ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย เป็นยากษัยเส้น ท าให้ผ่อนคลาย คลายเครียด หรืออีกต ารับหนึ่ง น าใบกัญชาต า  
ละเอียดผสมน าต้มสุกพอกหนังศีรษะประมาณครึ่งชั่วโมงแก้อาการผมร่วง คันหนังศีรษะได้ นอกจากภาคใต้แล้ว หมอ
ยาพื นบ้านในภาคอ่ืน ใช้ดอกกัญชาปิ้งไฟให้เหลืองกรอบ ต าผสมพริกแกงเผ็ดปรุงให้คนไข้เบื่ออาหารรับประทาน ท 
าให้คนไข้รับประทานข้าวได้มาก บางที่ใช้น าจากบ้องกัญชาให้คนไข้อหิวาต์ดื่ม ท าให้คนไข้ได้พัก ตื่นมาอาการทุเลา
ลง ในต ารับยาพื นบ้านล้านนาใช้กัญชาผสมกับพริกไทยบดผสมน าดื่มทุกคืน เชื่อว่าเป็นยาคุมก าเนิดส าหรับสตรีได้ 
แต่ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยรับรอง2.2.2 ความเชื่อในต่างประเทศประเทศในแถบยุโรป อเมริกา รวมถึงประเทศที่
กฎหมายอนุญาตให้สามารถครอบครองกัญชาได้ ท าการพัฒนาสูตรอาหารจากกัญชาขึ น เริ่มจากเมนูพื นฐานอย่าง
ชากัญชา บราวนี่กัญชา คุกกี กัญชา ขนมปังเนยกระเทียมกัญชา ไปจนถึงเมนูอย่างสปาเกตตี  หรือน าสลัดที่ใช้แคน
น า บิ ส  บั ต เ ต อ ร์  ( Cannabis Butter) ห รื อ เ น ย กั ญ ช า ใ น ก า ร ป รุ ง น  า ส ลั ด  มี ค ว า ม เ ชื่ อ ว่ า ก า ร ใ ช้ 
เนยกัญชาในการปรุงอาหารจะช่วยเพ่ิมรสชาติและกลิ่นให้หอม แตกต่างจากการใช้เนยธรรมดานอกจากนี ยังมีความ
เชื่อในการน าน ามันกัญชามาใช้เพ่ือรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้แก่ การใช้น  ามันสูตร ริค ซิมป์สัน 
ออยล์ (Rick Simpson Oil, RSO) ว่าสามารถช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการจากโรคท่ีตนเองประสบอยู่ได้ และมีความ
เชื่อเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ทั งนี ยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนทั งในเรื่อง
สารสกัดกัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็ง หรือสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศได้ ผู้ที่คิดจะน าน้ ามันกัญชา 
ไปใช้จึงควรตระหนักถึงโทษอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้  แต่มีผลการศึกษาวิจัย
กัญชาจะไปช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในบางโรคให้ดีขึ นกล่าวโดยสรุป ความเชื่อในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการน ากัญชามาใช้ในการปรุงอาหารเพ่ือเพ่ิมรสชาติ ในขณะที่ประเทศไทยมี
ความเชื่อว่ากัญชาเป็นส่วนผสมของยาพื นบ้านใช้ประโยชน์ทางยาได้ ส่วนในต่างประเทศจะใช้น  ามันกัญชาเพ่ือ 
รักษาโรคและบรรเทาอาการป่วย  ผู้ที่คิดจะน าน้  ามันกัญชาไปใช้จึงควรตระหนักถึงโทษอันตรายที่ 
อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ต น เ อ ง  ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ 
2.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน2.3.1 การส ารวจความคิดเห็นของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทาง  
การเกษตร (แม่โจ้โพล) ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง “คนไทยคิดเห็นอย่างไร กับการน ากัญชา
มาใช้เป็นยารักษาโรค” ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,426 หน่วยตัวอย่าง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชา ให้สามารถใช้เป็นยารักษา
โรค ผลการสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา พบว่าอันดับ 1 ร้อยละ 64.03 เห็นว่ากัญชาเป็นยาสูบประเภทหนึ่ง
คล้ายบุหรี่ อันดับ 2 ร้อยละ 59.68 เห็นว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ อันดับ 3 ร้อยละ 45.86 เห็นว่ากัญชาเป็น
ส่วนผสมในอาหารบางประเภท และอันดับ 4 ร้อยละ 10.73 เห็นว่ากัญชาเป็นยารักษาโรค และผลการสอบถาม
ประเด็นการผลักดันให้กัญชาสามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 61.78 เห็นว่าช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ยาน าเข้าจากต่างประเทศได้ อันดับ 2 ร้อยละ 59.75 เห็นว่าสารที่พบในกัญชา สามารถน ามา
วิจัยและผลิตเป็นยารักษาโรคได้ และอันดับ 3 ร้อยละ 52.66 เห็นว่าปัจจุบันกัญชาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นของถูก
กฎหมายในบางประเทศแล้ว จากผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นว่า (1) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการผลักดันให้มี
การน ากัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคในประเทศไทย (2) ราคายารักษาโรคในประเทศไทย ยังมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้เกิด
ความเหลื่อมล าของคนภายในประเทศ ในการเข้าถึงการรักษาด้วยตัวยาบางประเภท (3) การน ากัญชามาสกัดท ายา
รักษาโรคในครั งนี อาจส่งผลดีต่อการเข้าถึงตัวยา และลดความเหลื่อมล าในสังคมได้ และ (4) สามารถลดบประมาณ



ค่าใช้จ่ายในการน าเข้ายารักษาโรคบางชนิดจากต่างประเทศ2.3.2 การส ารวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “กัญชาประโยชน์หรือโทษ” ระหว่างวันที่ 
16 - 17สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ
ทั่วประเทศ จ านวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการท าให้กัญชาถูกกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค ประเด็นทราบ
หรือเคยได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาที่สามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรคได้  พบว่า (1) ร้อยละ 68.24 ระบุว่า 
ทราบหรือเคยได้ยิน (2) ร้อยละ 31.36 ระบุว่า ไม่ทราบหรือไม่เคยได้ยิน และ (3) ร้อยละ 0.40 ไม่ระบุหรือไม่
แน่ใจ และประเด็นการมีกฎหมายเฉพาะให้ใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคโดยถูกกฎหมายในอนาคต พบว่า (1) ร้อยละ 
72.40 เห็นด้วย เพราะกัญชามีประโยชน์หลายอย่างสามารถใช้ในการรักษาโรคได้ถ้าน ามาใช้ทางการแพทย์น่าจะ
เกิดประโยชน์อย่างมาก (2) ร้อยละ 24.96ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าท าให้ถูกกฎหมายจะมีผลเสียมากกว่าผลดี และ (3) 
ร้อยละ 2.64 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ2.3.3 การส ารวจความคิดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ 
กรมประชาสัมพันธ์ ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทาง
การแพทย์” ระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน พ.ศ. 2562 จากประชาชนที่มีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ จ านวนทั งสิ น 2,058 หน่วยตัวอย่าง พบว่า (1) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.07 พอทราบข้อมูล 
และ (2) ร้อยละ 17.93 ทราบดีเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ ใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562กล่าวโดยสรุป จากผลการส ารวจเรื่อง “คนไทยคิดเห็น
อย่างไร กับการน ากัญชามาใช้เป็นยารักษาโรค” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการผลักดันให้มีการน ากัญชา
มาใช้เป็นยารักษาโรคในประเทศไทย เรื่อง “กัญชาประโยชน์หรือโทษ” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วย เพราะ
กัญชามีประโยชน์หลายอย่าง สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ ถ้าน ามาใช้ทางการแพทย์คาดว่าจะเกิดประโยชน์อย่าง
มาก และเรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 
ที่ 7) พ.ศ. 2562ก 
ก3. สภาพการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงผ่านสื่อออนไลน์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชงผ่านสื่อ
ออนไลน์มีทั งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) และยูทูบ (YouTube) ข้อมูล
เหล่านี ท าให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แต่ยังขาดการคิดวิเคราะห์ข้อมูลว่า ข้อมูลใดคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงควรมี
ความรู้ในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่สืบค้นได้ผ่านสื่อออนไลน์ และตระหนักถึงความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง3.1 แนวทางการแยกแยะข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยอย่างมาก จึงต้องพึงระวังเพราะข้อมูลในสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นความจริงทั งหมด กระแสข้อมูลที่หลั่งไหลอยู่
ในสื่อออนไลน์มีมากมาย บางครั งเป็นข้อมูลที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้โพสต์ภาพเอง และถ่ายทอดประสบการณ์
โดยตรง แต่บางครั งก็อาจจะเป็นการสร้างเรื่องขึ นมา หรือตัดต่อภาพเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ข้อมูลเป็นที่น่าเชื่อถือ 
โดยไม่สนใจต่อผลกระทบที่ตามมา อาจเรียกได้ว่าสื่อออนไลน์เป็นเหมือนดาบสองคมที่เราจะต้องรู้เท่าทันเพ่ือไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในการค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 
หลักการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ มี 3 หลักการ ดังนั้นหลักการที่ 1 การค้นหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ ต้องตั งค าถามกับ
ตัวเองทุกครั งว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากไหน หากแหล่งข่าวหรือท่ีมาไม่มีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลในข่าวก็ไม่น่าเชื่อถือ 
เช่นกัน อย่าเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยินทุกครั งจนกว่าจะรู้ที่มาของแหล่งข่าวมาจากไหน หลักการที่ 2 การติดตาม
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะช่องทางของสื่อออนไลน์ที่กระจายข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) และยูทูบ (YouTube) เป็นต้น จึง
ควรต้องระมัดระวัง และรอบคอบในการรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์หลักการที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลหลาย ๆ ทาง 
โดยท าการส ารวจข้อมูลจากเว็บไซต์ของกูเกิ ล (www.google.com) ในเบื องต้นเพ่ือดูที่มาของแหล่งข้อมูลสามารถ
สืบค้นข้อมูลไปยังแหล่งอ้างอิงของข่าวที่ระบุไว้ เข้าไปสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลจากกระทรวง 
สาธารณสุข (https://www.moph.go.th) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (www.fda.moph.go.th) 
กรมการแพทย์ (www.dms.moph.go.th) เป็นต้น 



3.2 ตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงผ่านสื่อออนไลน์  
3.2.1 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ก8. สภาพการณ์และขั นตอนการให้บริการคลินิกกัญชาในประเทศไทยประเทศไทยเริ่มให้บริการคลินิกกัญชาครั 
งแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้การ
รักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคลมชัก และพาร์กินสัน โดยแพทย์และเภสัชกร ที่ผ่านการฝึกอบรม และยังเป็นคลินิกเพ่ือ
รักษาทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ทั งนี ยังถือเป็นคลินิกกัญชาเพ่ือรักษาทางการแพทย์ล าดับที่ 2 ของ
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ในระยะแรกจะเปิดให้บริการผู้ป่วยใน 2 กลุ่มโรค ดังนี 
กกกกกกก กลุ่มโรคท่ี 1 กลุ่มโรคที่ใช้น ามันกัญชา ได้แก่ กล้ามเนื อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอก 
ประสาทเสื่อมแข็ง ลมชักที่ดื อต่อยาแผนปัจจุบัน ปวดประสาท อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ าบัด 
กกกกกกก กลุ่มโรคท่ี 2 ผู้ป่วยกลุ่มโรคยาต ารับแผนไทย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื อรังที่มีอาการนอน 
ไม่หลับ ช่วยเจริญอาหาร ผู้ป่วยที่มีอาการจุกเสียดท้องแข็งเกร็งเป็นเถาดาน เสียงแหบ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาต ที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื อ แขนขาอ่อนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกพรรดึก (โรคทางแผนโบราณ 
ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการมีอาหารคั่งค้างอยู่ภายในท้อง ท าให้เกิดอาการท้องผูกอย่างแรง ผู้ป่วยจะมีอุจจาระที่แข็งมาก) 
ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย ขับลม ผู้ป่วยที่มีอาการลมจุกเสียดปวดท้องมวนท้อง ปัจจุบันมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป คูข่นานกับการแพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายต ารับยา 16 ต ารับ จ านวน 
14 แห่ง ประกอบด้วย 
กกกกกกก แห่งที่ 1 โรงพยาบาลระยอง  
กกกกกกก แห่งที่ 2 โรงพยาบาลอุดรธานี  
กกกกกกก แห่งที่ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
กกกกกกก แห่งที่ 4 โรงพยาบาลราชบุรี  
กกกกกกก แห่งที่ 5 โรงพยาบาลล าปาง 
กกกกกกก แห่งที่ 6 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  
66 
กกกกกกก แห่งที่ 7 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสรรค์ 
กกกกกกก แห่งที่ 8 โรงพยาบาลสระบุรี 
กกกกกกก แห่งที่ 9 โรงพยาบาลขอนแก่น 
กกกกกกก แห่งที่ 10 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
กกกกกกก แห่งที่ 11 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 12 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 13 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กกกกกกก แห่งที่ 14 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
กกกกกกก ในโรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยที่เปิดบริการในโรงพยาบาลอ าเภอ 
สั่งจ่ายยาต ารับ 16 ต ารับ จ านวน 12 แห่ง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ผสมผสาน ประกอบด้วย 
กกกกกกก แห่งที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่  
กกกกกกก แห่งที่ 2 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
กกกกกกก แห่งที่ 3 โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 4 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี  
กกกกกกก แห่งที่ 5 โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
กกกกกกก แห่งที่ 6 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร 



กกกกกกก แห่งที่ 7 โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น 
กกกกกกก แห่งที่ 8 โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
กกกกกกก แห่งที่ 9 โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
กกกกกกก แห่งที่ 10 โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 11 โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
กกกกกกก แห่งที่ 12 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)  
กรุงเทพมหานคร  
กกกกกกก ส าหรับคลินิกวิจัยน ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต ารับหมอเดชา จ านวน 22 แห่ง  
ประกอบด้วย 
กกกกกกก แห่งที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่  
กกกกกกก แห่งที่ 2 โรงพยาบาลเถิน จังหวัดล าปาง 
กกกกกกก แห่งที่ 3 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
กกกกกกก แห่งที่ 4 โรงพยาบาลพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
กกกกกกก แห่งที่ 5 โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

แห่งที่ 6 โรงพยาบาลสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 
กกกกกกก แห่งที่ 7 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
กกกกกกก แห่งที่ 8 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง 
กกกกกกก แห่งที่ 9 โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น 
กกกกกกก แห่งที่ 10 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร  
กกกกกกก แห่งที่ 11 โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
กกกกกกก แห่งที่ 12 โรงพยาบาลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กกกกกกก แห่งที่ 13 โรงพยาบาลห้วยเกิ ง จังหวัดอุดรธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 14 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
กกกกกกก แห่งที่ 15 โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
กกกกกกก แห่งที่ 16 โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
กกกกกกก แห่งที่ 17 โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 18 โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 19 โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
กกกกกกก แห่งที่ 20 โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
กกกกกกก แห่งที่ 21 โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
กกกกกกก แห่งที่ 22 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)  
กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกก นอกจากนี วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายบริการคลินกิกัญชาทางการแพทย์ ทั งแพทย์
แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีโรงพยาบาลที่ให้บริการทุกเขตสุขภาพ
แผนปัจจุบัน จ านวน 110 แห่ง ส าหรับคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยเปิดบริการแล้ว 24 แห่ง ให้บริการต ารับยาศุขไสยาศน์ ใน
กลุ่มอาการนอนไม่หลับ และต ารบัท าลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื อ แขนขาอ่อนแรง ชา ซึ่ง
ขณะนี ได้ผลิตเพิม่อีก 2 ต ารับ ได้แก่ ต ารับแก้ลม แก้เส้น และต ารับริดสีดวงทวาร เปดิให้บริการที ่โรงพยาบาลมหาสารคาม โรง
พยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอด็ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาล
อรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผูป้่วยสามารถติดตามข่าว ขอค าปรึกษาว่าผ่านเกณฑ์การได้รับยากญัชาหรือไม่  
ในเขตโรงพยาบาลใกล้เคียง 
  



แบบฝึกหัด วิชากัญชาและกัญชงศึกษา 
ค า ชี้ แ จ ง  :  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ต อ บ ค า ถ า ม ต่ อ ไ ป นี้ ล ง ใ น เ อ ก ส า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( ก ร ต . )  
ส่งครูผู้สอนตามท่ีนัดหมาย 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง มีกฎหมายอะไรบ้าง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สาระส าคัญในกฎหมาย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ,  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง และประกาศคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดให้โทษ คืออะไร 
 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อปฏิบัติที่ต้องท าตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง มีอะไรบ้าง 
 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  



4. โทษของการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง มีอะไรบ้าง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง ตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 มีสาระส าคัญ อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้  

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 

และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  2   แบบพบกลุ่ม 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

2. กัญชากับ
การแพทย์ 
ทางเลือก 

 

1. บอกประวัติความเป็นมา
การใช้กัญชาเป็นยาทาง

การแพทย์ในต่างประเทศได ้
2. บอกประวัต ิ

ความเป็นมาการใช้กัญชาใน
การแพทย์ทางเลือกของไทย

ได ้
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และหลักการในต ารับยาที่มี

กัญชาเป็นส่วนประกอบ 
ที่ได้มีการคัดเลือกและ 
รับรองโดยกระทรวง 

สาธารณสุขตามกรณีศึกษา 
ที่ก าหนดให้ได ้

4. อธิบายการน าต ารับ 
ยาที่มีกัญชาเป็น

ส่วนประกอบท่ีได้มีการ 
คัดเลือกและรับรองโดย 
กระทรวงสาธารณสุขไป 
ใช้ในโรคที่สนใจศึกษาได ้

1. ประวัติความเป็นมาการใช้ 
กัญชาเป็นยาทางการแพทย์ 
ในต่างประเทศ 
2. ประวัติความเป็นมาการใช้ 
กัญชาในการแพทย์ทางเลือก 
ของไทย 
3. ต ารับยาที่มีกัญชาเป็น
ส่วนประกอบที่ได้มีการคัดเลือกและมี
การรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข 
3.1 ยาอัคคินีวคณะ 
3.2 ยาศุขไสยาศน์ 
3.3 ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
3.4 ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ 
3.5 ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
3.6 ยาไฟอาวุธ 
3.7 ยาแก้นอนไม่หลับ  
หรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง 
3.8 ยาแกส้ัณฑฆาต กล่อนแห้ง 
3.9 ยาอัมฤตย์โอสถ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา ความ
ต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ความต้องการใน ประเด็นความส าคัญและ
ความจ า เป็ นของ กัญชากับการแพทย์ 
ทางเลือก 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล 
2.1. เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอง  ตามใบงานที่
ก าหนดให้(ใบงานที่ 1-3) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบในการวิเคราะห์กัญชากับการแพทย์ 
ทางเลือก 
  

1. ใบความรู้  
2. หนังสือ
แบบเรียน 
3. กระดาษบรู๊ฟ  
4. ปากกาเคมี 
5. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม 
1.ห้องสมุด
ประชาชน 
2. กศน.ต าบล 
3. แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4. internet 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบงาน  
2. กิจกรรมกลุ่ม 
 3. รายงาน 
การวัดผล
ประเมินผล 
1. สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้และ
กระบวนการกลุ่ม 
2. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 

และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  2   แบบพบกลุ่ม 
 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

 5. ตระหนักถึงคุณค่า 
ของต ารับยาที่มีกัญชา 
เป็นส่วนประกอบ 
6. อธิบายข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับภูมิภูเบศร 
รวบรวมและเผยแพร ่
ภูมิปัญญาไทยได ้
7. บอกข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
นายเดชา  ศิริภัทร ได้ 
8. ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญของภูมิปัญญา
ภูมิภูเบศร 
รวบรวมและเผยแพร ่
ภูมิปัญญาไทย และ
ตระหนักถึงภูมิปัญญา 
หมอพื้นบ้านนายเดชา  ศิริ
ภัทร กับการใช้กัญชาเปน็
ยา 

3.10 ยาอไภยสาล ี
3.11 ยาแก้ลมแก้เส้น 
3.12 ยาแก้โรคจิต 
3.13 ยาไพสาล 
3.14 ยาทาริดสีดวง 
ทวารหนัก และโรคผวิหนัง 
3.15 ยาท าลายพระสุเมร ุ
3.16 ยาทัพยาธิคุณ 
4. ภูมิภูเบศรรวบรวมและ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
5. ภูมิปัญญาหมอพื้นบา้น 
นายเดชา ศิริภัทร 
 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
ผู้เรียนความรู้ที่ไดจ้ากการแสวงหาความรู้จาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้รู้ ภูมิปญัญา มา
วิเคราะห์กัญชากับการแพทยท์างเลือก 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1 ครูวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่ครู
มอบหมายงานให้กับผู้เรียนเช่นใบความรู้    ใบ
งาน แบบทดสอบย่อย ชิ้นงานและรายงาน
รายงาน  
4.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่นความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
หรือของตนเองได้ 
 

  



แบบฝึกหัด วิชากัญชาและกัญชงศึกษา 
ค า ชี้ แ จ ง  :  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ต อ บ ค า ถ า ม ต่ อ ไ ป นี้ ล ง ใ น เ อ ก ส า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( ก ร ต . )   
ส่งครูผู้สอนตามท่ีนัดหมาย 

1. ประวัติความเป็นมาการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ทางเลือกต่างประเทศเป็น 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ประวัติความเป็นมาการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยเป็น 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ภูมิภูเบศรรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติและการรักษาของนายเดชา ศิริภัทร หมอพ้ืนบ้านเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แผนการจัดการเรียนรู้  
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  3   แบบพบกลุ่ม 

 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

3. กัญชาและกัญ
ชงกับการแพทย์ 
แผนปัจจุบัน 

 

1. บอกประวัติการใช้ 
กัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน
ทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทยได ้
2. บอกกา ร ใ ช้ กั ญช า 
และกัญชงที่ช่วยบรรเทา 
โรคพาร์กินสัน มะเร็ ง  
ลดอาการปวด ลมชักได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ 
กัญชาและกัญชงที่ช่วย 
บรรเทาโรคแผนปัจจุบัน 
ศึกษาโรคที่สนใจได 
4. วิเคราะห์หลักการใช้ 
น้ ามันกัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์แผน 
ปัจจุบันตามกรณีศึกษา 
ที่ก าหนดให้ได้ 
 

1. ประวัติการใช้กัญชา และ 
กัญชง ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
1.1 ต่างประเทศ 
1.2 ประเทศไทย 
2. กัญชาและกัญชงที่ช่วยบรรเทาโรค
แผนปัจจุบัน 
2.1 กัญชาและกัญชงกับโรคพาร์กิน
สัน 
.2 กัญชาและกัญชง 
กับโรคมะเร็ง 
2.3 กัญชาและกัญชง 
กับการลดอาการปวด 
2.4 กัญชาและกัญชง 
กับโรคลมชัก 
2.5 กัญชาและกัญชง 
กับโรคผิวหนัง 
2.6 กัญชาและกัญชง 
กับโรคต้อหิน 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหา ความ
ต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ความต้องการใน ประเด็นความส าคัญกัญชา
และกัญชงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล 
2.1. เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอง  ต าม ใบงานที่
ก าหนดให้(ใบงานที่ 1-3) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบในกัญชาและกัญชงกับการแพทย์ 
แผนปัจจุบัน 

1. ใบความรู้  
2. หนังสือ
แบบเรียน 
3. กระดาษบรู๊ฟ  
4. ปากกาเคมี 
5. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม 
1.ห้องสมุด
ประชาชน 
2. กศน.ต าบล 
3. แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4. internet 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบงาน  
2. กิจกรรมกลุ่ม 
 3. รายงาน 
การวัดผล
ประเมินผล 
1. สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้และ
กระบวนการกลุ่ม 
2. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 

และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  3   แบบพบกลุ่ม 
 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

 5. อธิบายผลิตภัณฑ์ 
กัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์ได้ 
6. บอกวิธีการใช้ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชง ให้ได้ประโยชน์ 
ทางการแพทย์ในปัจจุบัน 
ได้ 
7. บอกวิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาและ 
กัญชงทางการแพทย์ 
น่าจะได้ประโยชน์ในการ 
ควบคุมอาการได้ 

3. การใช้น้ ามันกัญชาและกัญชง 
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
3.1 น้ ามันกัญชาคืออะไร 
3.2 ลักษณะของน้ ามันกัญชา 
3.3 สูตรของน้ ามันกัญชา 
3.4 วิธีการสกัดน้ ามันกัญชา 
3.5 วิธีการใช้น้ ามันกัญชา 
4. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์ 
4.1 ผลิตภัณฑ์ THC สังเคราะห์ 
(Synthetic THC) 
4.1.1 ยาโดรนาบินอล (Dronabinol) 
5. การใช้ผลิตภัณฑ์กญัชาและกัญชง ให้ได้
ประโยชน ์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน 
5.1 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมบี าบัด 
5.2 โรคลมชักที่รักษายาก  
และโรคลมชักท่ีดื้อต่อยารักษา 
5.3 ภาวะกลา้มเนื้อหดเกร็ง 
ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
ผู้เรียนความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้รู้ ภูมิปัญญา มา
วางแผนการใช้กัญชาและกัญชงกับ
การแพทย์ 
แผนปัจจุบัน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.1ครูวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่ครู
มอบหมายงานให้กับผู้ เรียนเช่นใบความรู้    
ใบงาน แบบทดสอบย่อย ชิ้นงานและรายงาน
รายงาน  
4.2 ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่นความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
หรือของตนเองได้ 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
 
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ด ารงสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี ครั้งที่  3   แบบพบกลุ่ม 

 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
 8. ตระหนักถึง

ความส าคัญของการ 
น ากัญชาและกัญชงไปใช้
รักษาโรค และลดอาการ
ปวด ในการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 

 

5.4 ภาวะปวดประสาท 
6. การใช้ผลิตภณัฑ์กญัชาและกญัชงทาง
การแพทย์น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุม
อาการ 

   

 
 
 
 



แบบฝึกหัด วิชากัญชาและกัญชงศึกษา 
ค า ชี้ แ จ ง  :  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ต อ บ ค า ถ า ม ต่ อ ไ ป นี้ ล ง ใ น เ อ ก ส า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( ก ร ต . )   
ส่งครูผู้สอนตามท่ีนัดหมาย 

1. ประวัติความเป็นมาการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ทางเลือกต่างประเทศเป็น 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ประวัติความเป็นมาการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยเป็น 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ภูมิภูเบศรรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติและการรักษาของนายเดชา ศิริภัทร หมอพ้ืนบ้านเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 


