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๑.บทน า 

กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีประวัติการใช้ทางการแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัย    
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทั้งนี้ ต ารับยาแผนไทยของชาติเป็นต ารับที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่กว่า  ๙๐ ต ารับ  และยังมี
ต ารับยาของหมอพ้ืนบ้านตามภูมิภาคต่างๆอีกจ านวนหนึ่ง     ทั้งนี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒   มีบทบัญญัติตามมาตรา ๒๖/๓ และ ๒๖/๕  เปิดโอกาสให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ แก่ผู้ป่วย            
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาภายใต้การดูแลควบคุมและการให้ค าแนะน าของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้กระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
โดยการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว และอยู่ในกระบวนการพิจารณาออกกฎหมาย    ทั้งนี้ ในช่วงที่กฎกระทรวง
ฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  การอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ 
หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙   ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงก าหนดแนวทางในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพ่ือการรักษาผู้ป่วยของตน กรณีการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พ้ืนบ้านฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้ประโยชน์ในช่วงที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ....  ยังไม่มีผลบังคับใช้  

๒. วัตถุประสงค์และขอบข่าย 

แนวทางในการขออนุญาตและการอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพ่ือการรักษาผู้ป่วย
ของตน กรณีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์  แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้านที่ประสงค์จะยื่นค าขอจ าหน่ายยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามมาตรา ๒๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ขอบข่ายเฉพาะการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพ่ือการรักษาผู้ป่วยของตน ไม่รวมถึงการกระจายยาของ
ผู้รับอนุญาตผลิต ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ และการจ าหน่ายเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม   

ทั้งนี้ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาในแนวทางฉบับนี้ หมายความถึงต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
อยู่ ซึ่งครอบคุลมต ารับยาแผนไทยส าเร็จรูปที่ได้รับจากผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕   และต ารับ    
ยาแผนไทยที่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านปรุงขึ้น
ส าหรับผู้ป่วยของตน 
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๓.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต  

๓.๑ ผูม้ีสิทธิ์ยื่นค าขอรับอนุญาต  

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือ สภากาชาดไทย  
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
หมายเหตุ:  
สถานพยาบาลที่ให้บริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย หากประสงค์จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา
ที่เป็นยาแผนปัจจุบันและต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ      
ในประเภท ๕ เพียง ๑ ค าขอ    

๓.๒ เอกสารประกอบการขออนุญาต 

(๑) ค าขอรับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (แบบ ย.ส. ๔/๕-๑)  
(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอ  ได้แก่ 

(๒.๑) กรณีหน่วยงานของรัฐ : เช่นสถานพยาบาลของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ให้แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้าส่วนราชการของผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

(๒.๒) กรณีหน่วยงานในก ากับของรัฐ:  ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ จาก
อธิการบดี (กรณีเป็นมหาวิทยาลัย) หรือจากอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า (กรณีเป็นหน่วยงาน ระดับกรม) 

(๒.๓) กรณีเอกชนที่เป็นนิติบุคคล :  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ

ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของส านักงานใหญ ่ที่อยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ  
- หนังสือมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามก่อพันธะ ผูกผันแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคล     

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็น 
ผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ  

(๒.๔) กรณีเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดา: ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(๓) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 
ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นหมอพ้ืนบ้าน ตาม พรบ.ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอ านาจให้ ด าเนินกิจการหรือแต่งตั้งให้
ด าเนินการของหน่วยงาน 

(๕) ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.๗) (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
(๖) ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
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(๗) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ขออนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน ๓ รูป  

(๘) แผนที่แสดงที่ตั้ง และแผนผังสถานทีท่ี่ขออนุญาต รูปถ่ายสถานที่ขออนุญาต  
(๙) ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขออนุญาต  หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่าสถานที่ (เฉพาะกรณี

หมอพ้ืนบ้าน) 
(๑๐) รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน   

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง   
 

๓.๓ สถานที่ยืน่ค าขอ 

ให้ยื่นค าขอ ณ ท้องที่ที่สถานที่จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชานั้นตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้  

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
(๒) ในท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขออนุญาตและตรวจสอบรายละเอียดในค าขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่ารายละเอียดในค าขออนุญาต 
เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาต 
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
กรณีครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นมายังส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือพิจารณาอนุญาต ต่อไป   
 

๓.๔ ข้อก าหนดด้านสถานที่ขออนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
 

 กรณสีถานพยาบาลเอกชน เชน่โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย คลนิิกการแพทย์แผนไทย  ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.๗) และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.๑๙)  

 กรณีการแพทย์พื้นบ้าน 
(๑) ต้องเป็นสถานที่ที่หมอพ้ืนบ้านให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ตั้งอยู่ภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนที่

หมอพ้ืนบ้านได้รับการรับรอง  มีทะเบียนบ้าน (เลขที่ประจ าบ้าน) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  และมี
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ หรือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากผู้มีกรรมสิทธิ์ 

(๒) ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๓) ต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพช ารุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย 
(๔) บริเวณท้ังภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และ

มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 
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(๕) การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระท าได้โดยสะดวก 
(๖) มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
(๗) มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง 
(๘) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไมม่ีกลิ่นอับทึบ 
(๙) มีระบบการเก็บและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
(๑๐) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม  
 

๓.๕ เงื่อนไขการอนญุาต 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน  ที่ประสงค์
จะสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นต ารับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
ให้การรับรอง  

(๒) การจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จะต้องด าเนินการในสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 

(๓) กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นต ารับยาแผนไทยส าเร็จรูปที่จะจ าหน่ายในสถานพยาบาล  ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรือสารเจือปนอ่ืนเกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดย    
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
กรณีเป็นต ารับยาแผนไทยที่ปรุงขึ้นส าหรับจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน  ต้องปรุงจากวัตถุดิบกัญชาและพืช
สมุนไพรที่มีคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรือสารเจือปนอ่ืนเกินมาตรฐานที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค  

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

(๑) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ เพ่ือป้องกัน           
การสูญหายหรือถูกท าลาย ให้แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับวัตถุอ่ืน ๆ   

ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ ถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบโดยมิชักช้า  

(๒) ดูแลให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ ฉลากให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเรื่อง ก าหนดฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษ 
หรือค าเตือนหรือ ข้อควรระวังการใช้ ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต 
น าเข้า หรือส่งออก ส าหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๓) จัดให้มีการท าบัญชีรับ-จ่าย  และรายงานการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จ าแนกตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละราย  และเสนอรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นป ีแล้วแต่กรณี  

บัญชีและส าเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย 

(๔) ด าเนินการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือน ตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

(๕) อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่  และการด าเนินการเพ่ือประเมินความ
สอดคล้องกับ  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่จ าหน่าย  และส่งมอบตัวอย่างยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ ดังกล่าวในปริมาณพอสมควรเพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่า 

 

 


