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อนุสัญญาสหประชาชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมกัญชา

 อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 (Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961)

 พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช 2477

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด



อนุสัญญาสหประชาชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมกัญชา (ต่อ)

อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 (Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961)

 “ยาเสพติดให้โทษท่ีควบคุมภายใต้การอนุสัญญาฯ นี้ จ ากัดการใช้ส าหรับทาง
การแพทย์และทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น” (Preamble)

 กัญชา (Cannabis and Cannabis Resin) จัดให้อยู่ในตารางการควบคุมในบัญชี
ประเภทที่ 1 และ 4  ของอนุสัญญาฯ (Yellow List-INCB)

 ภาคีประเทศ ต้องก าหนดมาตรการควบคุมป้องกันมิให้มีการน าใบของพืชกัญชาไป
ใช้ในทางที่ผิด หรือท าการค้าที่ผิดกฎหมาย (Article 28)
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อนุสัญญาสหประชาชาติและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการ
ควบคุมกัญชา(ต่อ)

พระราชบัญญัตกิันชา พุทธศักราช 2477

 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดพากัญชาเข้ามาและส่งออกไปนอกพระราชอาณาจักร...

 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใด  มี  ซื้อ ขาย จ าหน่าย หรือสูบกัญชา...

 มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใด มี  ซื้อ ขาย จ าหน่าย บ้องกัญชา หรือเครื่องมืออย่างอื่นที่ใช้
สูบกัญชา...
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อนุสัญญาสหประชาชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมกัญชา(ต่อ)

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เสพ หมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด
กัญชา (cannabis) จัดเปน็ยาเสพติเดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่าCannabis sativa
L. และCannabis indica Lam. ให้หมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา เช่น ใบดอก ยอด ผล ล าต้น
วัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ ามัน ยกเว้นเปลือกแห้งแกนล าต้นแห้งเส้นใยแห้งและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้งแกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป

มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือ ประเภท 5
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อนุสัญญาสหประชาชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมกัญชา(ต่อ)

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้
บังคบัมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ปรากฏ
ผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากซึ่งหลายประเทศทั่ว
โลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ทีห่้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน าไปใช้ในการบา
บัดรักษาผู้ป่วยหรอืน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและ
พัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท าได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และปอ้งกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้าน
ยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ... 8



สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป (18 กุมภาพันธ์ 2562)

 มาตรา 3 เพิ่มองคประกอบคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ท่ีมีปลดักระทรวง
สาธารณสขุเป็นประธานกรรมการ ...ฯลฯ... อีก ๘ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ...ฯลฯ ประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

 มาตรา 9 (มาตรา 26/2) ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ...

- ในกรณีที่เป็นการน าติดตัวเข้าหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรค
เฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม...
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

 มาตรา 9 (มาตรา 26/3) ห้ามมิให้ผู้ใด จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

 มาตรา 9 (มาตรา 26/4) บทบัญญัติมาตรา 26/3 ไม่ใช้บังคับแก่การมียาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  โดย
มีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ตามค าสั่งผู้ประกอบวิชาชีพ) 
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

มาตรา 9 (มาตรา 26/5) ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ ผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขอ
อนุญาตเป็น 

1) หน่วยงานของรัฐ ทีม่ีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจดัการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์วทิยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหนา้ที่ให้บรกิารทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือ
วิทยาศาสตรห์รือมีหน้าทีใ่ห้บรกิารทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรอื
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าทีใ่นการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ หรือสภากาชาดไทย

2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพ การสตัวแพทย์ช้ันหนึง่ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผูป้ระกอบวิชาชีพ
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หรือหมอพืน้บ้านตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนีผู้้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

3)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนทาง
การแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

4)   ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม 
สหกรณ์การเกษตร ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม 
1) หรือ 3) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยา
แผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้ ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของ 1) หรือ 3) ด้วย

5)  ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

6)   ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5   
ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

7)  ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดใน
กฎกระทรวง  (ร่าง)

 ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่า
ด้วยยา

 ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณตามกฎหมายว่า
ด้วยยา

 ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม
กฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

มาตร 9 (มาตรา 26/6) ในกรณีที่คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควรเพือ่ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือการปอ้งกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้
โทษ อาจมีมตใิห้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดเขตพืน้ที่หนึ่งพืน้ที่ใด เพือ่
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนีก้็ได้

1) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรืออาจ
ใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

2) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

3) เสพหรือครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในปริมาณที่ก าหนด
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 (ต่อ)

มาตร  13 (มาตรา 57) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

มาตรา 13 (มาตรา 58) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่

 เสพเพื่อรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบอนุญาต

 เสพเพื่อการศึกษาวิจัย

ทั้งนี้ ต ารับที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่ รมว. ประกาศก าหนด
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562

บทเฉพาะกาล

มาตรา 21 ภายในระยะ 5 ปีแรก การขอรับใบอนุญาต ผลิต น าเข้า หรือส่งออก     
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษา
ผู้ป่วย ตาม ม. 26/2 (1) ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็น

 หน่วยงานรัฐตาม ม. 26/5 (1) หรือ

 ผู้ขออนุญาตตาม ม. 26/5 (2) (3) (4) หรือ (7) ซึ่งด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ตาม ม. 26/5 (1)
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562

บทเฉพาะกาล (ต่อ)
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่ การขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา
26/2(1) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านฯ ซึ่งเป็นการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเอง
เป็นผู้ให้การรักษา
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562

นิรโทษ
มาตร 22 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์ การรกัษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวจิัย อยู่กอ่นวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษส าหรบัการกระท านัน้เมือ่ด าเนินการดังต่อไปนี้...

1) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5

2) แจ้งการครอบครองต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในก าหนดเก้า
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากเป็นผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว

ส าหรับบุคคลอื่นเมื่อแจ้งการครอบครองแล้วให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือให้ท าลาย
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562

นิรโทษ (ต่อ)

กลุ่มที่ 1 มีโอกาสได้รับใบอนุญาต
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ม. 26/5 : การแพทย์/รักษาผู้ป่วย/ศึกษาวิจัย
 ให้ยื่นค าขออนุญาตและจะครอบครองได้จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ : อาจได/้ไม่ได้

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคอยู่
 มีใบรับรองของแพทย์ แสดงว่าเจ็บป่วย
 ให้แจ้งการครอบครอง และให้ใช้ต่อไปได้

กลุ่มที่ 3 ไม่มีโอกาสได้รับอนุญาต

 ไม่ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ม.26/5 + ไม่ใช่ผู้ป่วย
 ให้แจ้งการครอบครอง + ส่งมอบ ให้ จนท. เพื่อท าลาย/ใช้ประโยชน์
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กฎหมายล าดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา(ร่าง)

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่จะสามารถปรุง 
และสั่งจ่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ.....(ร่าง)

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ พ.ศ. ....(ร่าง)
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กฎหมายล าดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา(ร่าง)

หมวด 1 การขออนุญาต
หมวด 2 การอนุญาต
หมวด 3 การด าเนินการ
หมวด 4 การรับรองต ารับ
หมวด 5 การขออนุญาตเพื่อการวิจัย
บทเฉพาะกาล
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กฎหมายล าดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่จะสามารถปรุง และสั่งจ่าย
ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ.....(ร่าง)

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายฯ
- การแพทย์แผนไทยทุกด้าน โดยท าภายใต้กรอบที่แต่ละสาขาก าหนด
- หมอพื้นบ้าน

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ สธ /สภา รับรอง
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
- หมอพื้นบ้าน
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กฎหมายล าดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่จะสามารถปรุง และสั่งจ่าย
ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ.....(ร่าง) (ต่อ)

ด าเนินการภายใต้สถานพยาบาลรัฐ
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

การปรุงยา
- วัตถุดิบต้องอยู่ในรูปแบบไม่สามารถแยกได้ อาจใช้เคร่ืองยาผสมกัญชากลาง
- หมอพื้นบ้าน ต้องปรุงเฉพาะต ารับที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับรอง
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กฎหมายล าดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่
มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ พ.ศ. ....(ร่าง)

ต ารับที่ อย.รับรอง
- แผนปัจจุบัน
- แผนไทย

ยาแผนไทย ตามต ารา
- เฉพาะตามบัญชีต ารับยา และต ารายาแผนไทยที่แนบท้ายประกาศนี้
- จ านวน ๑๖ ต ารับ
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กฎหมายล าดับรอง ออกตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ ให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ พ.ศ. ....(ร่าง)

ต ารับ Special Access Scheme-SAS
- เฉพาะที่อนุญาตให้ผลิตในประเทศ
- ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

ต ารับวิจัย
- ต้องได้รับอนุญาตให้วิจัย
- ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย

ต ารับของหมอพื้นบ้าน
- เฉพาะที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับรอง
- หมอพื้นบ้านปรุงจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 25



ช่องทางการเข้าถึงกัญชาส าหรับผู้ป่วย
มี 3 ช่องทาง

 การรักษาปกติ (Standard pathway: approved drugs) ได้รับการรับรองต ารับ
จาก อย. (approved drugs)

 ช่องทางพิเศษ (Special Access Scheme: SAS) ยังไม่ได้รับการรับรองต ารับจาก 
อย. (unapproved drugs)

 การศึกษาวิจัย (Clinical trials: ยังไม่ได้รับการรับรองต ารับจาก อย. 
(unapproved drugs)
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27

สรุปสาระส าคัญการใช้กัญชาในทางการแพทย์

มาตรา ๒๖/๒ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้...

มาตรา ๒๖/๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
๕ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

มาตรา ๒๖/๕ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น...

มาตรา ๒๑ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบัการขอรับ
ใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็น...
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31

บัญชีรายชื่อต าราการแพทย์แผนไทยและต ารับยาแผนไทย 
ท่ีประกาศก าหนดให้เป็นต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาเป็นส่วนผสม                                                 

ท่ีอนุญาตให้เสพเพ่ือรักษาโรคได้ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง  
เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ ท่ีให้เสพเพ่ือรักษาโรคได้  

พ.ศ. .... 
  

ต ารับยาท่ีมีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยาก  
และมีสรรพคุณต ารับท่ีแก้ป ญหาสาธารณสุข  

 

จ านวน ๑๖ ต ารับ 
 

ชื่อต ารับยา ท่ีมาของต ารับยา 
๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน ์
๒. ยาศุขไสยาศน ์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน ์
 . ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย                                             

 . ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ                                             

๕. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง                                             

๖. ยาไ อาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช  
 . ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๘. ยาแก้สัณฑ าต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
 . ยาอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๑ . ยาอไภยสาล ี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศาตร์วัณ์ณณา 
๑๒. ยาแก้โรคจิต อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑ . ยาไพสาล ี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑ . ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑๕. ยาท าลายพระสุเมร ุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
๑๖. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx

 โทร 02 5907770, 02 5907314

http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx
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