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การปรุงยาเฉพาะราย
การอบรมการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย 

(ตออายุ)

วันที่ 26 เมษายน  2564
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1. กัญชาทางการแพทยแผนไทย
2. ตํารับยากัญชาทางการแพทยแผนไทย
3. การปรุงยาเฉพาะราย

ใครทําไดบาง
2.ปรุงตํารับใดไดบาง
3.ปรุงที่ไหน
4.ปรุงอยางไร

การปรุงยาเฉพาะรายทางการแพทยแผนไทย 
ภายใต พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562



กัญชา ...ทางการแพทยแผนไทย

• ใชเพื่อบําบัดรักษาอาการเจ็บปวย มากกวา 300 ป พบในตําราพระโอสถ

พระนารายณ 4 ตํารับ และตํารายาเกร็ด ตําราอื่นๆ กวา 200 ตํารับ 

• มี ตัวผู กับ ตัวเมีย ในภูมิภาคตางๆของไทยมีกัญชาหลายสายพันธุ เชน หางกระรอก 
หางเสือ ตะนาวศรีกานแดง-กานขาว นกคุม ฝอยทอง ไสปลาชอน ฯลฯ

• มักใช  ชอดอกตัวเมียทํายา  ถือเปน “กัญชาด”ี แตทุกสวนใชทํายาได ทั้ง ชอดอก ใบ
กาน ลําตน กิ่ง ราก เมล็ด  หรือ ทั้ง 5 

• ทุกสวน มีรสเมาเบื่อ  

• ใบแกหอบหืด เจริญอาหาร ชูกําลัง ใชมากทําใหจิตใจขลาดกลัว ตาลาย ประสาทหลอน 

• ดอก แกโรคประสาท ทําใหนอนหลับ เจริญอาหาร กัดเสมหะในคอ เปนตน 

•  รูปแบบยาที่พบในตํารา เชน  ยาผง ยาเม็ด ลูกกลอน ยาปนเปนแทง ยาตม   ยาดอง 
ยาหุงคงแตนํ้ามัน ยากัดดวยเหลา ยาประคบ  ยาทา ยาขี้ผึ้ง  ยากวน เปนตน

• ใน 200 ตํารับ มีตํารับที่ใชใบ จํานวน 27 ตํารับ ใชราก 3 ตํารับ ใชกาน 1 ตํารับ 
นอกจากนั้นไมระบุสวนที่ใช ซึ่งแพทยแผนไทยจะใชสวนที่ดีที่สุดคือ ชอดอก

• สัดสวนที่ใชมากที่สุดในสูตรตํารับพบวามี 50% ในตํารับ  ทั้งที่ใชใบ และไมระบุสวน

ตัวอยาง การบันทึกตํารา     ตํารายาเกร็ด 

หมวดเวชศาสตร เลขที่ 493 มัดที่ 32 ตู 

112 ชั้น 4/2 ประวัติที่มา สมบัติเดิมของ

หอสมุดแหงชาติ

             “...ยาชื่อศุกขะไสยาสน .. ใบ

ชุมเห็ดไทย 1 ใบผักชี 1 ใบผักกะเฉด 1 ยา

นี้เอาสิ่งละ 2 สลึง กัญชาดี 3 สลึง บด

ละลายเหลากิน  แกนอนมิหลับกินขาวมิได 

หายแลฯ...”
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กัญชา
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กัญชง (มาง)



ตํารับยากัญชา...ทางการแพทยแผนไทย

จากตํารับยาของชาติ > 27,697 ตํารับ         ณ 30 พ.ค.63 

พบตํารับยาที่มีกัญชา >  ตํารับหลวง 200 ตํารับ/ยาเกร็ด 119

ตํารับ 

ตํารับ/ตําราของชาติ 

 90 ตํารับ

ตํารับยาตามองคความรูเปนที่

รูจักและยอมรับทางการแพทย

แผนไทย ตัวยาหางาย ไมเปนอัน

ตราย - 16 ตํารับ

ตํารับยาที่มีประสิทธิผล แตมี

วิธีการผลิตไมชัดเจน เชน บางตํารับ

มีสัดสวนของตัวยาไมชัดเจน และมี

ตัวยาหายาก ตองมีการถอดความรู

ใหชัดเจน – 11  ตํารับ

ตํารับยาที่มีกัญชาคอนขาง

นอย หรือมีฤทธิ์ของกัญชาไม

มาก ควรใหมีการศึกษาวิจัย

เพิ่มเติม – 32 ตํารับ

ตํารับยาที่มีสวนประกอบ

อยูในอนุสัญญา CITES หรือ

เปนตัวยาที่WHO ประกาศ

เปนสารกอมะเร็ง หรือที่

กฎหมายไมอนุญาตใหใช –31 

ตํารับ

ข ค ง
ก

ยาเกร็ด 

 119 ตํารับ

ตรวจสอบความซํ้าซอน

ก: 19 ตํารับ

ข: 17 ตํารับ

ค: 50 ตํารับ

ง: 33 ตํารับ
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• ตํารับยาแผนไทยประกาศ ใหใชไดแลว 16 ตํารับ 

ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชา
• ตํารับยาปรุงเฉพาะรายของพท./พท.ป และหมอพื้นบาน
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ที่ใหเสพเพื่อการรักษาโรค

หรือการศึกษาวิจัยได พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(4 ก.พ.64)
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บัญชี ๑ รายชื่อตํารับยาและที่มาของตํารับยา 

๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีรธาตุพระนารายน

๒. ยาแกลมเนาวนารีวาโย ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๓. ยานํ้ามันสนั่นไตรภพ ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๔. ยาแกลมขึ้นเบื้องสูง ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๕. ยาไฟอาวุธ แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช

๖. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช

๗. ยาอัมฤตโอสถ แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช

๘. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช

๙. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒

๑๐. ยาทาลายพระสุเมรุ คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ

๑๑. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษ

บัญชี ๒ รายชื่อตํารับยา และชื่อผูผลิต (SAS)

๘. ยานํ้ามันกัญชาทั้ง ๕ สูตรรับประทาน  

    โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

๙. ยานํ้ามันกัญชาทั้ง ๕ สูตรใชภายนอก 

    โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

๑๓. นามันกัญชา (ตํารับหมอเดชา)   

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

       กรมการแพทยแผนไทยฯ



9

บัญชี ๓ รายชื่อตํารับยา และชื่อ ที่อยูของผูปรุง   (ปรุงเฉพาะราย)

๑. นํ้ามันหมอเดชา นายเดชา ศิริภัทร   ที่อยู ๑๓/๑ หมูที่ ๓ ถนนเทศบาลทาเสด็จ ๑ ซอย ๖ ต.สระแกว อ.เมือง สุพรรณบุรี 

๒. ยาตัดราก นายบุญมี เหนียวแนน  ที่อยู ๖๘ หมูที่ ๔ ต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

๓. นํ้ามันภูพานพออาน นายอาน อุทโท  ที่อยู ๑๓๒/๑ หมูที่ ๘ ต.บัวกุด อ.กุดบาก  จ.สกลนคร

๔. ยาตมแกอาการเลือดตกใน ขํ้าใน นายสา บุดดีคา ที่อยู ๑๒๕ หมูที่ ๑ ต.ชุมแสง อ.ทุงฝน  จ.อุดรธานี

๕. ยอดยาวัดคาประมง พระปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี ที่อยู วัดคําประมง ๙๕ หมูที่ ๔ ต.สวาง อ.พรรณนานิคม  จ.สกลนคร

๖. ตํารับนํ้ามันสมุนไพร วัดคาประมง พระปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี ที่อยู วัดคําประมง ๙๕ หมูที่ ๔ ต.สวาง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

๗. ตํารับยาทาสมุนไพรอโรคยา พระปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี  ที่อยู วัดคําประมง ๙๕ หมูที่ ๔ ต.สวาง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

๘. ตํารับนํ้ามันผสมกัญชา นายแกว ใจยืน ที่อยู ๖๒ หมูที่ ๙ ต.บานตุน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ที่ใหเสพเพื่อการรักษาโรค

หรือการศึกษาวิจัยได พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(4 ก.พ.64)
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ลําดับ
ชื่อยา ที่มาของตํารับ สวนที่ใช  จํานวนที่ใช

1ยาแกธาตุพิการ อายุรเวทศึกษา เลม 2 ใบกัญชา 1 สลึง

2ยาประสะดอกพิกุล คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 3 ใบกัญชา 1 บาท

3ยาแกลมแกเสน เวชศาตรวัณณณา เลม 5 ใบกัญชา 20 สวน

4ยาปทุมไสยาสน คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 3 ใบกัญชา 1 สลึง

5ยาทิพกาศ คัมภีรธาตุพระนารายน ใบกัญชา 16 สวน

6ยามหาวัฒนะ คัมภีรธาตุพระนารายน ใบกัญชา 2 สวน

7อํามะฤกควาที คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณฯเลม 2ใบกัญชา 12 บาท

8ยาแกปวงหิว ตํารายาศิลาจารึกวัดโพธิ์ ใบกัญชา 1 สวน

9ยาแกนอนไมหลับ ตําราประมวลหลักเภสัช.  วัดโพธิ์ รากกัญชา 1 สวน

10แกเลือดออกตามไรฟน คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 3 รากกัญชา 1 สวน

11ยาแกปวดมุตคาต เวชศาตรวัณณณา เลม 5 รากกัญชา 1 สวน

12 ยาแกปตคาดราทยักษ ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 สวน

13ยาสีผึ้งมะเร็ง ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 สวน

ตํารับยาแผนไทย

ในตํารายา

ที่ระบุสวนตางๆ
(ที่ไมเปนยาเสพติด)

ของกัญชาในตํารับ



11

ลําดับ ชื่อยา ที่มาของตํารับ สวนที่ใช  จํานวนที่ใช

14ยาแกโรคทั้งหลาย ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 8 ตําลึง3 บาท

15ยาไฟอาทิตย ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 2 สลึง

16ยาแกลมตางๆ ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 ตําลึง 1 บาท

17ยาชื่อตุมหูทองใหญ ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 ตําลึง 2 บาท 2 สลึง 1 เฟอง

18ยาแกลม 16 จําพวก ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 3 สลึง

19ยาบํารุงเลือด ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 กํามือ

20ยาราคาคาทอง ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 2 บาท 2 สลึง 1 เฟอง

21ยาแกไข12จําพวก ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา ไมแนชัด

22ยาแกลมปตคาต ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 สวน

23ยาแกลมปตคาต ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 สวน

24ปตฆาระวาต(ปตคาต) ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 สลึง

25ยากระเทียมสุก ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 บาท

26ยาอายุวัฒนะ ตํารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร ใบกัญชา 1 ตําลึง



ตํารับยา ตามประกาศ   ขอ 4 และขอ 7  

ขอ 4  
เปนตํารับในตํารา   
โดยคําแนะนําของกรมการแพทยแผนไทยฯ/
สภาการแพทยแผนไทย

ขอ 7  
เปนตํารับที่กรมการแพทยแผนไทยฯใหการรับรอง 

12



ที่มาของ ขอ 4 และ ขอ 7   การรับรองตํารับยาจากตํารับยาของชาติ และตํารับยาปรุงเฉพาะราย

ประเมินรับรอง โดย คกก.รับรองตํารับฯ

ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทาง

เลือก/สภาการแพทยแผนไทย  

ประกาศบัญชีรายชื่อตํารับที่ผานการรับรอง

ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เสนอตอ คกก.ควบคุมยาเสพติดใหโทษ (อย.)

ขั้นตอน..... 

อนุกรรมการติดตามและสงเสริมการใชกัญชาทางการแพทย 

(อย.)

ประกาศ

ขอ 4 

ขอ 7
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การยื่นแบบขอรับรองตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ตาม ขอ 7

ผูที่มีสิทธิในการยื่นแบบ  

             แพทยแผนไทย  สาขาเวชกรรม  

             แพทยแผนไทยประยุกต

             หมอพื้นบาน

สถานที่ยื่นแบบ       1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

                         2. สํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย

                  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

                            กระทรวงสาธารณสุข
14
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1. ชื่อตํารับยาตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย/การแพทยพื้นบาน 

         ตองไมสื่อไปในทางโออวดสรรพคุณ 

2. สูตรตํารับยาแผนไทย  ตองแจงใหครบถวน  

         สวนประกอบ   ชื่อ  ตัวยา เครื่องยา  ตองเปนตัวยาที่มีชื่อเรียกที่ใชในตํารับยา  

         สวนที่ใช    เชน  ใบ  ชอดอก  ราก ผล เมล็ด หรือรากและใบในสัดสวนเทาใด  ใชสดหรือแหง

         นํ้าหนักยา   ใหระบุเปนมาตราเมตริก  เปนจํานวน กรัม  ซีซี  ไมควรระบุเปน ชิ้น ลูก กีบ  กํามือ

         ถามีตัวยาธาตุวัตถุ  ตองไมเกินปริมาณกําหนด  ตัวยาที่มีพิษตองแสดงวิธีลดพิษหรือทําใหปลอดภัย

                                   เชน สะตุ เผา  ปง นึ่ง เปนตน 

สาระสําคัญในการยื่นแบบขอรับรองตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู

15



3. กรรมวิธีการผลิต หรือวิธีปรุงยา ขั้นตอนการปรุง

     การเตรียมเครื่องยา  นําตัวยามาลางใหสะอาด  ตากแดดหรืออบใหแหง มีการสะตุหรือไม

     รูปแบบยา  บดเปนผง   อัดแคปซูล   ปนเม็ด  ปนแทง โดยใชนํ้ากระสายยา ฯลฯ 

4. สรรพคุณ

      สรรพคุณของตํารับตองสอดคลองกับตัวยาในตํารับยา  ไมโออวดสรรพคุณเกินจริง  

5. ขนาดและวิธีการใช

6. ขอหามหรือขอควรระวังในการใช

       ขอหาม    เชน  หามรับประทานเกินปริมาณที่กําหนด  หามใชในผูปวยโรคทางจิตเวช  
เปนตน

       ขอควรระวัง  เชน การใชยารวมกับยาลดคามดันโลหิตสูง  เปนตน
16



7. มีแหลงความรูอางอิงหรือมีความสอดคลองกับเกณฑการตั้งสูตรตํารับตามองคความรู

     การแพทยแผนไทย  เชน  ตํารายา  พระคัมภีร  ตํารับยาชาติ  ตําราที่มีตํารับที่ถายทอด 

     สืบตอกันมา  หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

8. แสดงหลักฐานอางอิง ถึงประสิทธิภาพความปลอดภัย 

***  ตองมีความรูเกี่ยวกับความรูทางวิทยาศาสตรของกัญชา  เชน เมื่อผานความรอน เมื่อผสมกับตัวยาอื่นๆ
สารสําคัญจะเปลี่ยนอยางไรบาง  ฯลฯ

 

**** ผูประสงคยื่นขอรับรองตํารับยาปรุงเฉพาะราย

        สามารถติดตอไดที่กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

        สํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย
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วัตถุดิบกัญชา /ตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตํารับปริมาณ THC

4

สรุป (เบื้องตน) ดอกแหง 0.053-10.489 กรัม ตอดอกแหง 100 กรัม 

ใบแหง 0.101-2.710 กรัม ตอใบแหง 100 กรัม 

ปริมาณสารสําคัญ THC 0.0012-0.7416 กรัม ตอนํ้าหนักยา 100 กรัม 



•ตัวยาตรง  เปนตัวยาที่จะใชรักษาอาการหลักโรคนั้นๆ  

•ตัวยาชวย  เปนตัวยาที่มุงหมายเพื่อใชรักษาโรคแทรกโรคตาม  หรือในกรณีที่มอีาการ
ของโรคหลายโรคดวยกัน  ก็จัดไวรักษาอาการรองลงมา  ยาชวยจะตองมีสรรพคุณไม
ขัดกันกับตัวยาตรง  หรือทําลายฤทธิ์ยาตรง

•ตัวยาคุม  หรือ  ยาประกอบ  เปนตัวยาที่คุมกําลังหรือคุมฤทธิ์ของตัวยาตัวอื่นใหเปนไปดวยดี  
หรือ  ปองกันโรคตาม  หรือเสริมในสวนที่ควรแกไขเพิ่มเติม  ใหยามีสรรพคุณสมบูรณยิ่งขึ้น  
และสรรพคุณยาตองไมขัดกัน  ตัวยาคุมยังเปนตัวยาที่คุมและสงเสริมระบบ อวัยวะ การทํางาน
ของรางกาย

•ตัวยาชูรส  ชูกลิ่น  และแตงสี   คือ  ตัวยาที่นํามาปรุงแตงเพื่อใหยาขนานนั้นๆ นารับประทาน  
เพื่อใหงายแกการใชยา  และสรรพคุณตองไมขัดกับยาตัวอื่นๆ

โครงสรางตํารับยาไทย
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แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตใหผลิตยาเสพติดให
โทษในประเภท ๕  

โดยการปรุงตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู เพื่อ
จําหนายเฉพาะผูปวยของตน

เนื้อหาประกอบดวย

* บทนํา

* วัตถุประสงคและขอบขาย

* หลักเกณฑและเงื่นไขการขออนุญาต

* ผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอ

* เอกสารประกอบการขออนุญาต

* ขอกําหนดดานสถานที่ปรุง

* ขอกําหนดดานบุคคลาดร

* เงื่อนไขการขออนุญาต

* หลักเกณฑการอนุญาต

* หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับอนญาต



ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย/ประยุกต       
หมอพื้นบาน ตองผานการอบรม                 

ตามประกาศ สธ. 

ขออนุญาตปลูกกัญชาตอง

รวมกับรัฐ เทานั้น 

(ตาม ม. 21)

ผลผลิต 

1) ไมใชยาเปนยาเสพติด 

2) เปนยาเสพติด (แกไขในโครงการ

ปลูกเพื่อขอใชประโยชนทางการแพทย)

ขออนุญาตครอบครอง (ตาม ม.22) 

เพื่อประโยชนทางการแพทย

- ขอใบอนุญาตครอบครอง (ใบละ 4,500 บาท)

- เพื่อใชประกอบในการครอบครองวัตถุดิบกัญชา

ที่เปนยาเสพติด สําหรับนําไปปรุงยา

การขออนุญาตผลิต (ปรุง)

- ขอใบอนุญาตผลิต (ใบละ 4,500 บาท)

- ผลิต (ปรุง) ตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู (ตามมาตรา 58)

   - กรณีไมใชยาเสพติด สามารถผลิตไดเลย

   - กรณีที่เปนยาเสพติด
- 11 ตํารับ (2)

- ปรุงยาเฉพาะราย (5)

แนวทางการดําเนินการสําหรับผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย/ ประยุกต หรือหมอพื้นบาน

ขออนุญาตจําหนาย

- ขอใบอนุญาตจําหนาย (ใบละ 4,500 บาท)

- ตาม ม.26/5 (2) ตองผานการอบรม ตาม

ประกาศ สธ. กําหนดผูประกอบวิชาชีพฯ 

รายงานการสั่งใชกัญชาใหกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

รายงานการสั่งใชกัญชา



แนวทางการจัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนํามาปรุงยาเฉพาะราย

การปรุงยาที่ รพ.สต.

การปรุงยาที่บาน/สถานพยาบาลของตน

+
วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกรวมกับ รพ.สต.

หมอพื้นบานปรุงยาที่ รพ.สต. / รพช.

สถานที่ปรุงยา รพ.สต / รพช.

1. มีหนังสือจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชา

2. หมอพื้นบานยื่นขอเปนผูปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล 

ตอ รพ.สต. หรือ รพช. ที่จะปรุงยา

3. รพ.สต. / รพช. ยื่นขอใบอนุญาตครอบครอง ผลิต 

จําหนาย ยส.5 ตอ อย. ในตํารับยาของหมอพื้นบานที่ไดรับ

การประกาศในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหต ุ เปนสวนราชการที่ไดรับการยกเวนไมจัดเก็บคาใช

จายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. 2564

แหลงวัตถุดิบ

+
โครงการปลูกกัญชา 6 ตน รวมกับ รพ.สต.

รพ. ที่มีโรงงานผลิตยา WHO GMP 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สถานที่ปรุงยา บาน / สถานพยาบาลของตน

1. มีหนังสือจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชา

2. หมอพื้นบานยื่นขอใบอนุญาตครอบครอง ผลิต จําหนาย 

ยส.5 ตอ อย. ในตํารับยาของหมอพื้นบานที่ไดรับการ

ประกาศในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหต ุมีคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตครอบครอง 

ผลิต จําหนาย ยส.5

- มีการสุมตรวจวิเคราะห

วัตถุดิบ

- Matching กับรพ.สต. ใกล

บานที่มีพท. / พท.ป. ประจํา

รพ.สต.

- มีหนังสือขอสนับสนุน

วัตถุดิบไปยังรพ.สต.

- มีการสุมตรวจวิเคราะหวัตถุดิบ

- Matching กับ รพ.

- มีหนังสือขอสนับสนุนวัตถุดิบไป

ยังรพ. WHO GMP

- มีการสุมตรวจวิเคราะหวัตถุดิบ

- มีหนังสือขอสนับสนุนวัตถุดิบไปยังกรมพท.
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วัตถุประสงค /เปาหมาย  การปลูกกัญชา รพ.สต. 

24

ระยะที่ 1 เพื่อปรุงยาเฉพาะราย(วิจัยนํ้ามันสนั่นไตรภพ) ใน 3 รพ.สต. 
             จํานวนตนที่ปลูกตามจํานวนผูปวยที่จําเปนตองใชตํารับในพื้นที่
ระยะที่ 2 เพื่อสงวัตถุดิบชอดอกไปคลังกลางของกรม พท. หรือ รพ. WHO-GMP
             จํานวนที่ปลูกไมเกิน 50 ตน  

ระยะที่ 3 โครงการปลูกกัญชา 6 ตน 
             เพื่อใชในการดูแลสุขภาพ ครัวเรือน/ชุมชน ใชในตํารับยาแผนไทยใน รพ.สต. ชุมชน  หรือ สงวัตถุดิบไป รพ. 
               WHO-GMP   นํารองที่ รพ.สต.โนนาลัย   มี รพ.สต.ประสงคจะปลูกมากกวา  300 รพ.สต.ใน 50 จว.

                                  *สถาบันกัญชาจะดูแลโครงการ ปลูกกัญชา 6 ตน ตอ*  

ทุกระยะ กรม พท.สนับสนุนเมล็ดพันธุ และไดรับอนุญาตใหใชสวนที่ไมเปนยาเสพติดใชประโยชนอื่น

แจงรายชื่อ 
ไดรับ

เอกสาร
นําสง อย.

อนุปลูกฯ

เห็นชอบ

คกก.ยส.

อนุญาต

ไดรับ

ใบอนุญาต
รับเมล็ด ปลูกแลว

393 แหง / 68 จว. 288 198 156 156 100 97 95
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การปลูกกัญชาเพื่อใชประโยชนทาง กพท.

มทร.สกลนคร

วสช. เพชรลานนา ลําปาง

หางกระรอก

ม.เกษตร สกลนคร

หางกระรอก

มทส.สุรนารี นครราชสีมา

ฝอยทอง  ภูผายน
วสช.ทุงแพม แมฮองสอน

กานแดง

วสช.เพชรลานนา ลําปาง

หางกระรอก

2
6



การปรุงยาเฉพาะราย 
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1.ใครทําไดบาง: 
2.ปรุงตํารับใดไดบาง
3.ปรุงที่ไหน
4.ปรุงอยางไร
5.อื่นๆ 
  



27

ขอบคุณคะ


