
การขบัเคลือ่น ก ากบั และตดิตาม
การใชก้ญัชาและกญัชง ในสถานประกอบกจิการอาหาร

ปีงบประมาณ 2565



แนวคิดของการร่างข้อก าหนดของ (ร่าง) ประกาศกรมอนามัยว่าด้วย 
กัญชา กัญชง ในสถานประกอบกิจการอาหาร
กรอบแนวคดิการขบัเคลือ่นกญัชา กญัชง ในสถานประกอบกจิการอาหาร 

แหล่งผลิต ถูกกฎหมาย

สถานประกอบกจิการอาหาร 
ถูกกฎหมาย ควบคุมเมนูอาหารกัญชง/กัญชา

สร้างความรอบรู้ 
ประชาชน บริโภคปลอดภยั

ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร

ผ่านการอบรม

ลงทะเบยีนร้านอาหาร
กัญชง/กัญชา



ผลการด าเนนิงานการขบัเคลือ่นกญัชา กญัชง ในสถานประกอบกจิการอาหาร 
ปี 2564

ประชมุ
คณะท ำงำน

- วชิำกำรฯ

- ขบัเคลือ่นฯ

(ม.ีค.-ก.ย.)

จัดท ำรำ่ง
ประกำศ
กรมอนำมัย
- รับฟังควำม
คดิเห็น 2 ครัง้

(พ.ค.-ก.ย.)

สุม่ประเมนิ
สถำนประกอบ
กจิกำรอำหำร
ทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรปรงุ
ประกอบดว้ย
สว่นของพชื
กญัชำ (ม.ิย.)

ส ำรวจสถำน
ประกอบ
กจิกำรอำหำร
ทีใ่ชส้ว่นของ
พชืกญัชำ กญั
ชงเป็น
สว่นประกอบ
(ม.ิย.-ก.ค.)

ศกึษำวจัิยกำร
วเิครำะห์
คณุคำ่ทำง
โภชนำกำร
ของกญัชำ

(ก.ค.-ก.ย.)



บทบาทการขบัเคลือ่น ก ากบั และตดิตาม
การใชก้ญัชาและกญัชงในสถานประกอบการดา้นอาหาร

กรม
อนามยั

ศนูย์
อนามยั
/สสจ.

อปท.
สปก./
ผปก.

ผูบ้รโิภค

หนว่ยงาน บทบาท ชอ่งทางสือ่สาร

กรมอนำมัย (สว่นกลำง) - แตง่ตัง้คณะท ำงำนขับเคลือ่น

- วเิครำะหส์ถำนกำรณ์ พัฒนำเครือ่งมอื

- ศกึษำวจัิย/ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเชงิกฎหมำยและ

วชิำกำร

- จัดท ำรำ่งประกำศกญัชำในสถำนประกอบกำรดำ้นอำหำร

- สือ่สำรรำ่งประกำศกัญชำ เฝ้ำระวงั ก ำกบั ตดิตำม ประเมนิผล

กำรด ำเนนิงำน

ผำ่นเวทปีระชมุ
ประจ ำเดอืน/
อนำมัยเฟสบุค๊/
นักขำ่วทีก่รมม ี 
กรมอนำมัย / หนำ้ 
web site กรม
อนำมัย/สอน./
ส ำนักโภชนำกำร/
รณรงคส์รำ้งกระแส

ศนูยอ์นำมัยที ่1 – 12 

สถำบนัพัฒนำสขุภำวะเขตเมอืง

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัด

- เฝ้ำระวงั ก ำกบั ตดิตำม สง่เสรมิควำมรอบรูก้ำรใชก้ญัชำและ

กญัชงในสถำนประกอบกำรดำ้นอำหำร

หนำ้ web site 
ศนูย ์/ นักวชิำกำร
ทีเ่กีย่วขอ้ง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ - เฝ้ำระวงั ก ำกบั ตดิตำม สง่เสรมิควำมรอบรูก้ำรใชก้ญัชำ

และกญัชงในสถำนประกอบกำรดำ้นอำหำร

หนำ้ web site 
หน่วยงำน / 
นักวชิำกำรที่
เกีย่วขอ้ง

สถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร/

ผูป้ระกอบกจิกำรดำ้นอำหำร

- ศกึษำและปฏบิัตติำมรำ่งประกำศกญัชำกรมอนำมัย

- ลงทะเบยีน สปก. ผำ่น app Thai stop covid plus

- จัดหำวตัถดุบิ (กญัชำ/กญัชง) จำกแหลง่ทีไ่ดรั้บอนุญำต 

- สือ่สำรขอ้มลูดำ้นสขุภำพและดำ้นควำมปลอดภยัแกผู่บ้รโิภค

หนำ้ web site 
หน่วยงำนตำ่งๆ / 
นักวชิำกำรที่
เกีย่วขอ้ง/หนำ้รำ้น
ทีจ่ ำหน่ำย/ใบปลวิ/
ป้ำยประกำศของ
รำ้น

ผูบ้รโิภค - ศกึษำและปฏบิัตติำมรำ่งประกำศกญัชำกรมอนำมัย

- เลอืกใชบ้รกิำร สปก.ทีด่ ำเนนิกำรถกูตอ้งตำมกฎหมำย

- บรโิภคในปรมิำณทีเ่หมำะสมตำมกลุม่วยั

หนำ้ web site 
หน่วยงำนตำ่งๆ / 
นักวชิำกำรที่
เกีย่วขอ้ง



• เสนอลงนำมประกำศ
กรมอนำมยัฯ

• ชีแ้จงประกำศฯ และ
แนวทำงปฏบิตั ิ

• สือ่สำรประกำศฯ ผำ่น
เว็บไซด์

พ.ย. – ธ.ค. 64

• จัดท ำแนวทำงปฏบิตั ิ
• จัดท ำสือ่ประชำสมัพันธ์
•สรา้งกระแส “บรโิภค
เมนอูาหารกญัชา ปลอดภยั :
CFGT with Cannabis”

• เฝ้ำระวัง ก ำกบั ตดิตำม
ประเมนิผล สปก.

ม.ค. – ม.ีค. 65 • เก็บตวัอยำ่งเมนูกญัชำ 4 ภำค 
วเิครำะห ์THC CBD
ทำงหอ้งปฏบิตักิำร

• น ำเสนอผูบ้รหิำร
• บรูณำกำรภำคเีครอืขำ่ย
• เฝ้ำระวัง ก ำกบั ตดิตำม
ประเมนิผล สปก.

เม.ย. – ก.ค. 65

• เฝ้ำระวัง ก ำกบั ตดิตำม
ประเมนิผล สปก.

• สรปุผลกำรด ำเนนิงำน

ส.ค. - ก.ย. 65

แผนการขบัเคลือ่นกญัชาในสถานประกอบกจิการอาหาร ปี 2565

1. ชีแ้จงประกำศกรมอนำมยัฯ
2. พัฒนำศกัยภำพบคุลำกร/
ภำคเีครอืขำ่ย เชน่ ผปก./
ชมรม/สมำคม/หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง

1. พัฒนำชอ่งทำงสือ่สำร เชน่ 
line facebook Youtube
2. พัฒนำระบบกำรตดิตำม
ประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิำพ
3. พัฒนำองคค์วำมรู ้วชิำกำร
และสำรสนเทศ

1. สรำ้งเครือ่งมอื/เวท/ีชอ่งทำงกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2. สรำ้งตน้แบบ “บรโิภคเมนูอำหำร
กญัชำ ปลอดภัย : CFGT with 
Cannabis” 
3. สนับสนุนเครือ่งมอื/สือ่/อปุกรณ์ 
แกภ่ำคเีครอืขำ่ย

1. สรำ้งกลไกควำมรว่มมอืภำคี
เครอืขำ่ยเพือ่กำรท ำงำนรว่มกัน
ทกุระดบั เชน่ ผปก./ชมรม/
สมำคม/หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
2. สง่เสรมิกำรมสีว่นรว่มระหวำ่ง
ภำคเีครอืขำ่ยสถำนประกอบกำร
ดำ้นอำหำร และผูบ้รโิภค

สรา้งความเขา้ใจ สรา้งการเขา้ถงึ พฒันาเครือ่งมอื สรา้งภาคเีครอืขา่ย

แนว
ทาง

แผน
งาน



แผนการขบัเคลือ่นกญัชาในสถานประกอบกจิการอาหาร ปี 2565

ล าดบั กจิกรรม หนว่ยงานด าเนนิงาน ระยะเวลา

1 ชีแ้จงประกำศกรมอนำมัยและแนวทำงปฏบิัต ิ
- กลุม่เป้ำหมำย: ศอ./สสจ./อปท./ ผปก./ ชมรม/สมำคม ผปก.

สอน.
สภ.
กองกฎหมำย

พ.ย. – ธ.ค. 64

2 สง่เสรมิการใชก้ญัชาในสถานประกอบกจิการ
- สรำ้งกระแส : 

“บรโิภคเมนูอำหำรกัญชำ ปลอดภัย : CFGT with Cannabis”

- องคค์วำมรู ้(HL) :
- info ประกำศกรมอนำมัย       - info สปก.กบั กญัชำ
- info คณุคำ่ทำงโภชนำกำร    - info ผูบ้รโิภคปลอดภัย

สอน.
สภ.
กองกฎหมำย
ส ำนัก HL

ม.ค. – ม.ีค. 65

3 สือ่สารสาธารณะ ส ำนัก HL ม.ค. – ม.ีค. 65

4 บรูณาการภาคเีครอืขา่ย สว่งกลำง/
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

เม.ย. – ก.ค. 65

5 วเิคราะห ์THC CBD ทางหอ้งปฏบิตักิาร
เก็บตัวอยำ่งเมนูกัญชำ 4 ภำค 

สภ. เม.ย. – ก.ค. 65

6 ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล สถานประกอบกจิการ 
- ขอ้มลู สปก.ทีใ่ชก้ญัชำไปใชใ้นกำรปรงุประกอบอำหำร
- ลงทะเบยีนผำ่น app Thai stop covid plus

สว่นกลำง
ศอ./สสม.
สสจ.
สปก./ผปก.

เม.ย. – ก.ย. 65

7 สรปุผลกำรด ำเนนิงำน สอน./สภ. ส.ค. – ก.ย. 65



รา่งก าหนดการ Kick off 
“บรโิภคเมนอูาหารกญัชา ปลอดภยั : CFGT with Cannabis”

ณ เขตบรกิารสขุภาพที ่8 หรอื เขตบรกิารสขุภาพที ่9

เวลำ 11.00 น. นำยแพทยส์วุรรณชยั วัฒนำยิง่เจรญิชยั อธบิดกีรมอนำมัย  และคณะผูบ้รหิำร

เดนิทำงถงึ ณ รำ้น...

เวลำ 11.00 – 11.45 น. นำยแพทยส์วุรรณชยั วัฒนำยิง่เจรญิชยั อธบิดกีรมอนำมัย และคณะผูบ้รหิำร

- เยีย่มเสรมิพลงัสถำนประกอบกำร

- ชมิ เมนูกญัชำ

เวลำ 11.45 – 12.00 น. - มอบสือ่ประชำสมัพันธ์

- ถำ่ยภำพคณะผูบ้รหิำร

เวลำ 12.00 น. เสร็จสิน้ภำรกจิ และเดนิทำงกลบั 

************************************************

หมายเหตุ : การแตง่กาย : ผูบ้รหิำรกระทรวงสำธำรณสขุ  :  เสือ้ซำฟำรสีขีำว

ผูร้ว่มกจิกรรม :  เสือ้ฟ้ำ SEhRT




