
ภญ.ศิริพร ฉวานนท์
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการใช้ประโยชน์กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย







การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย รายละเอียด

อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยการควบคุม    
ยาเสพติดให้โทษ ปี ค.ศ. 1961 
(Single Convention on 
Narcotic Drugs) 

• กัญชา ยางกัญชา (resin) สารสกัดจากกัญชาและทิงเจอร์ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1   
(schedule I) ห้ามปลูก ผลิต ส่งออก น าเข้า ค้าขาย ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ เว้นแต่เพื่อใช้
ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยเท่านั้น  

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1   เป็นชนิดร้ายแรง ไม่ใช้ทางการแพทย์ในประเทศ เช่น เฮโรอีน
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2   ชนิดทั่วไป  ใช้ทางการแพทย์ในประเทศ เช่น มอร์ฟีน
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3   เป็นต ารับยา และมี ยส. ๒ ผสมอยู่กับตัวยาส าคัญอื่น เช่น           

ยาน้ าแก้ไอที่มีโคเดอีนผสมกับยาแก้แพ้หรือยาละลายเสมหะ 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4    เป็นสารเคมีในการผลิต ยส1 ยส2
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5    อื่นๆ เช่น กัญชา กระท่อม เห็ดข้ีควาย

การอบรมหลักสตูรการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกญัชาปรุงผสมอยู่



การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย รายละเอียด

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.ยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  

• กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที ่5
• สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
• ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ ยส.๕  เว้นแต่เสพเพื่อรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือเป็นการเสพเพื่อศึกษาวิจัย
• ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นได้รับการอนุญาต
• การอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การอบรมหลักสตูรการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกญัชาปรุงผสมอยู่ 



มาตรา ๒๖/๕



บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๑

มาตรา ๕๘



ผู้ขออนุญาตที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย            
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา ๒๑ 

สามารถขออนุญาตผลิตซึ่งเป็นการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย
ซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษาได้  โดยไม่ต้องด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานรัฐ



หลักเกณฑ์การพิจารณาให้อนุญาตเกี่ยวกับกัญชา (ในปัจจุบัน) 
ก่อนกฎกระทรวงการอนุญาตกัญชา มีผลใช้บังคับ

1. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือ           
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.  2559

2. แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. 2563
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 417-6/2563 วันที่ 16 มิ.ย. 63

3. แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก          
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมคร้ังท่ี 421-10/2563 วันที่ 27 ต.ค.63

4. แนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งท่ี 421-10/2563 วันที่ 27 ต.ค.63



หลักเกณฑ์การพิจารณาให้อนุญาตเกี่ยวกับกัญชา (ในปัจจุบัน)                     
ก่อนการประกาศกฎกระทรวงกัญชา (ต่อ)

5. แนวทางการขออนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ป่วย            
(กรณีการแพทย์แผนปัจจุบัน)
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมคร้ังท่ี 404-8/2562 วันที่ 19 ก.ค.62

6. แนวทางการขออนุญาต ผลิต น าเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมคร้ังท่ี 402-6/2562 วันที่ 7 พ.ค. 62

7. แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อการจ าหน่ายภายใต้
วัตถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ 

*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมคร้ังท่ี 403-7/2562 วันที่ 14 มิ.ย. 62



หลักเกณฑ์การพิจารณาให้อนุญาตเกี่ยวกับกัญชา (ในปัจจุบัน)                      
ก่อนการประกาศกฎกระทรวงกัญชา (ต่อ)

8. แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ โดยการปรุง
ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุม ครั้งที่ ๔๐๕-๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

9. แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์แผนไทย)
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุม ๔๑๔ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

10. แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์พ้ืนบ้าน)
*ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุม ๔๑๔ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓





กัญชา หมายถึงพืชในสกุล Cannabis และวัตถุ 
หรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ ามัน

ยกเว้น

1. เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน และราก

2. ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

3. สารสกัดที่มี CBD เป็นส่วนประกอบและมีปริมาณTHC ไม่เกิน 
0.2% w/w 

4. กากหรือเศษที่เหลือจากการสัดกัญชาและต้องมีสาร THC ไม่เกิน 
0.2% w/w 



ทั้งนี้ ให้ยกเว้นเปลือก ล าต้น เส้น
ใย กิ่ง ก้าน ราก ใบ สารสกัด
กัญชาดังกล่าวข้างต้น เฉพาะการ
ผลิตในประเทศ
กรณีน าเข้าจะยกเว้นเฉพาะ
เปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง และ
เส้นใยแห้งของกัญชา















ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สามารถด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ ภายใต้ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

กิจกรรม รายละเอียด

1. ผลิตหรือครอบครองเพื่อ
การศึกษา วิจัย ทางด้าน
การแพทย์

• ต้องได้รับใบอนุญาตผลิตหรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
• ต ารับที่ผลิตหรือครอบครองเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ ต้องเป็นต ารับที่

ได้รับอนุญาต  ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
(เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 
๒๕๖๒) 



ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สามารถด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ ภายใต้ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

กิจกรรม รายละเอียด

2. ผลิตซึ่งกระท าโดยการปรุง     
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะ
รายของตน 

• ต้องได้รับใบอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
• ต ารับที่จะปรุงให้แก่คนไข้ของตน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อ
รักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562

• ขณะนี้มี 16 ต ารับ  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
• ต ารับหมอพื้นบ้าน 2 ต ารับ ซึ่งต้องปรุงโดยหมอพื้นบ้านเจ้าของสตูรต ารับ

หมายเหตุ: การขออนุญาตผลิตโดยการปรุง จะต้องขอใบอนุญาตครอบครอง ยส 5 ซึ่งหมายถึงการขอครอบครองวัตถุดิบ
กัญชาท่ีจะน ามาปรุงต ารับยาแผนไทย และใบอนุญาตจ าหน่าย ยส 5 ด้วย



ผู้รับอนุญาต หน้าที่

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์    
แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยกุต์ และ
หมอพ้ืนบ้าน

• ปรุงและสั่งจ่ายต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่ให้แก่คนไข้ในสถานพยาบาล
ของตน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด

• รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
• จัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้แยกจากยารายการอื่นอย่างชัดเจน โดยสถานที่จัดเก็บ

ควรมีกุญแจ หรือเครื่องป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายและน าไปใช้ในทางที่ผิด
• จัดท าบัญชีและรายงานให้ อย.ทราบเป็นรายเดือน และรายปี

การขออนุญาตผลิตซึ่งกระท าโดยการปรุง ยส ๕ เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะรายของตน 
ให้ผู้ยื่นค าขอปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  โดยการปรุงต ารับยาแผนไทย
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน
การขออนุญาตจ าหน่าย ยส ๕ เฉพาะกัญชา ให้ผู้ยื่นค าขอปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์แผนไทย และ กรณีการแพทย์พื้นบ้าน)

หมายเหตุ:
๑.ค าว่า “จ าหน่าย” ตาม พรบ.ยส. หมายถึงการขาย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ให้
๒.กรณีที่สถานพยาบาลไม่มีใบอนุญาตผลิตซึ่งกระท าโดยการปรุง ยส ๕เฉพาะกัญชาสาหรับคนไข้เฉพาะรายของตน  แต่ซื้อมาเพื่อจ าหน่ายให้แก่คนไข้ใน
สถานพยาบาล ให้ขอใบอนุญาตจ าหน่ายฯ



ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เร่ือง ก าหนดฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษ หรือค าเตือนหรือ ข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต น าเข้า หรือส่งออก ส าหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ.2562

ผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งกระท าโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะรายของตน    ต้องจัดให้มี
ฉลากผนึกไว้ท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ยส 5 ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วย

ฉลากต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้
1) ชื่อผลิตภัณฑ์
2) ขนาดและวิธีใช้
3) ช่ือผู้ป่วย
4) ข้อความว่า “ค าเตือน  (๑) อาจเสพติดและให้โทษ ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง (๒) หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม

ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์หรือเภสชักร” 
5) ค าว่า “ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕”
6) ปริมาณที่บรรจุ
7) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ วันเดือนปีที่จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
8) เลขที่ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
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ผู้ประกอบวิชาชีพ หมอพื้นบ้าน

prescriber

ภาพรวมของกระบวนการขออนุญาตผลิตโดยการปรุง/สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์

ขอใบอนุญาตผลิต/
จ าหน่าย จัดหาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ

หรือต ารับยาเข้ากัญชา

ท าบัญชี รายงาน ประจ าเดือน ประจ าปี 

เข้าอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา

• ข้อบ่งใช้ ขนาด วิธีใช้กัญชา 
• ข้อมูลของผลิตภัณฑ์กัญชา • แจ้งชื่อแพทย์/ผู้ป่วยทุกรายท่ีใช้กัญชา

• ประเมินและติดตามผู้ป่วยทุกราย
• บันทึกผลการประเมินทุกคร้ัง

• พิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์
• ปรุงตามสูตรต ารับและวิธีที่ได้รับ

อนุญาต
• จ่ายกัญชาให้แก่ผู้ป่วย

• รายงานผลประเมินประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย ทุกเดือน

ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภยัพิจารณาปรุงและสั่งจ่ายกัญชา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

1 บัญชีรับจ่าย  (แบบ บ.ย.ส. ๕ – จพ (กัญชา)/เดือน )
ต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อ จนท อย่างน้อย5ปี
นับแต่วันลงรายการคร้ังสุดท้ายในบัญชี   
2 รายงานประจ าเดือน (แบบ ร.ย.ส. ๕–จพ (กัญชา)/เดือน)  
3 รายงานประจ าปี ( แบบ ร.ย.ส. ๕–จพ (กัญชา)/ ปี) 
ข้อ2และ3 ให้จัดท าและเสนอต่อเลขาธิการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี 
แล้วแต่กรณี และอีกฉบับหนึ่งให้เก็บ รักษาไว้ ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายยาเสพติดให้โทษท่ีได้ลงรายการใน
บัญชี  หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

Thai FDA



การขออนุญาต 
กรณีผลิต(ปรุง) และ จ าหน่าย

Thai FDA



http://cannabis.fda.moph.go.th/





go.th/

กรอกค าขอรับใบอนุญาต → ยื่นค าขอ ณ ท้องที่ที่สถานที่จ าหน่ายตั้งอยู่ → ส่งเรื่องมา อย. เพ่ือพิจารณาต่อไป



http://cannabis.fda.moph.go.th/form/form-occupy/
แบบค ำขอพร้อมตัวอย่ำงกำรกรอก

แบบบัญชี รำยงำนประจ ำเดอืน/ปี



การจัดท าบัญชีรับจ่ายและ
รายงานประจ าเดือนและประจ าปี



พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒









http://cannabis.fda.moph.go.th/

http://cannabis.fda.moph.go.th/


ผู้รับอนุญาตครอบครองกัญชา



บัญชีรับจ่ำย



รำยงำนประจ ำเดอืน



รำยงำนประจ ำปี



ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายกัญชา 



บัญชีรับจ่ำย



รำยงำนประจ ำเดอืน



รำยงำนประจ ำปี





การรายงานผ่านระบบสารสนเทศกัญชา







การรายงานประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์
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แพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ รายงานจากการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ส่งข้อมูลตรงไปยังศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลและการรายงานเป็นหน้าทีข่องผู้รับอนุญาตผลิต (ปรุง) และผู้รับอนุญาต
จ าหน่าย ยส.5 (MANDATORY SYSTEM)

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

• ค้นหาสัญญาณ 
(Signal detection)

• วิเคราะห์และประเมินผล
(Data mining)

• สื่อสาร เตือนภัย แจ้งข้อมูลกลับ
(feedback information) 

• ปรับปรุงกฎระเบียบ ออก
มาตรการการก ากับดูแล
(Improve regulation 
and risk minimized 
activities)

แจง้เตือนภยั

รายงานอาการไม่พึงประสงค์

Targeted Cannabis Monitoring Program
Intensive Monitoring Program





ปรุงเฉพาะรายต ารับทื่ซื้อมา
จ าหน่าย



การรายงานความปลอดภัย กรณีผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปรุง





thaihpvc.fda.moph.go.th



Q&A
ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

สงสัยเรื่องกัญชา โทรหากองควบคุมวัตถุเสพติด 
02 5907770, 02 590776802 5907768


