
 

  

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการขออนญุาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 
เฉพาะกัญชา  

เพ่ือการจ าหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
ที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่ ๔๐๓-๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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๑.บทน า   

ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติตามมาตรา ๒๖/๒ และ ๒๖/๕ ก าหนดให้มี
การอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย โดยการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว และอยู่ในกระบวนการพิจารณาออกกฎหมาย     

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่กฎกระทรวงฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  การอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕    
เฉพาะกัญชา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙   ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงก าหนดแนวทางในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพ่ือ            
การจ าหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือใช้ประโยชน์ ในช่วงที่ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ....  ยังไม่มีผลบังคับใช้  

๒.ขอบข่ายและวัตถุประสงค์   

 
การขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามแนวทางการขออนุญาตฉบับนี้ เป็นการขอ
อนุญาตผลิตเพื่อจ าหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ใช้ในทาง
การแพทย์ในประเทศ  มีขอบข่ายคลอบคลุมการผลิตตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบกัญชา โดยกระบวนการต่างๆ เช่น
การลดขนาด  การท าให้แห้ง และการบรรจุ  ไปจนถึงการผลิตเครื่องยาผสมกัญชากลาง การผลิตสารสกัดจาก
กัญชา และการผลิตยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ์ส าเร็จรูปที่เป็นต ารับยาแผนไทยหรือยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชาเป็น        
สิ่งปรุงผสมอยู่  

ทั้งนี้ ไมค่รอบคลุมถึงการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชา และการขออนุญาตผลิต
กระท าโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะรายของตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพ้ืนบ้าน  
 
เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้ประสงค์จะยื่นค าขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด           
ให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙    
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๓.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

๓.๑  ผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอรับอนุญาตผลิตเสพติดให้โทษในประเภท ๕  เฉพาะกัญชา  
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ 

หรือเกษตรศาสตร์     
(๒) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์  
(๓) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม  
(๔) สภากาชาดไทย  
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย  หรือจัดการเรียน              

การสอนเก่ียวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ซึ่งด าเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซ่ึงด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (๑) - (๕)  

๓.๒ เอกสารประกอบการขออนุญาต 
(๑) ค าขอรับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (แบบ ย.ส. ๔/๕-๑) 
(๒) หนังสือชี้แจงรายละเอียดประกอบค าขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (ดังตัวอย่างตาม

ภาคผนวก) 
(๓) แผนการผลิต และแผนการจ าหน่าย พร้อมหลักฐานค าสั่งซื้อล่วงหน้า ระบุรายละเอียดของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

กัญชา และรายชื่อผู้รับซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ผ่านการแปรรูปหรือการผลิตจากผู้ยื่นค าขอ  
(๔) ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นค าขอ ได้แก่ 

(๔.๑) กรณีท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือสภากาชาดไทย ให้แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ของผู้ด าเนินกิจการ 

(๔.๒) กรณีหน่วยงานในก ากับของรัฐ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาตฯ               
จากอธิการบดี (กรณีเป็นมหาวิทยาลัย) หรือจากอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า (กรณีเป็นหน่วยงาน
ระดับกรม) 

(๔.๓) กรณสีถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ส าเนาทะเบียนบ้านของ
ส านักงานใหญ่ที่อยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และหนังสือมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามก่อพันธะผูกผันแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลให้เป็นผู้ด าเนินกิจการในใบอนุญาต 

(๔.๔) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือ
วิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมาย
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ว่าด้วยการนั้น  หนังสือแต่งตั้งประธานกลุ่ม  และหนังสือซึ่งแสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและการ
ก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

(๕)  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ขออนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
กิจการ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวน ๓ รูป 

(๖) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย
หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการผลิต 

(๗) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ที่ขออนุญาต ระบุพิกัด และสถานที่ใกล้เคียง 
(๘) หนังสือรับรองเกี่ยวกับสถานที่ผลิต เช่น หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันหรือหนังสือ

รับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการ
ในการผลิตยาสมุนไพร จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ทั้งนี้ กรณีท่ียังไม่มีหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิต  ให้ผู้ผลิตแสดงหลักฐานหรือเอกสารอื่นอันแสดง
ให้เห็นถึงระบบการผลิตที่ดีตามหลักการ GMP ที่เทียบเท่ากับมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น  

(๙) เอกสารวิชาการแสดงรายละเอียดของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ประสงค์จะแปรรูปหรือผลิต 
ได้แก่  
๙.๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
๙.๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุต่างๆอันเป็นส่วนประกอบของต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
๙.๓) ฉลากทุกขนาดบรรจุ 
๙.๔) เอกสารก ากับยา พร้อมเอกสารอ้างอิง   (เฉพาะกรณผีลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่เป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนไทย

ซ่ึงมีกัญชาปรุงผสมอยู่)    
๙.๕) เอกสารแสดงข้อมูลด้านการผลิตและการประกันคุณภาพของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
๙.๖) ชื่อและที่อยู่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์วตัถุดิบตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

(๑๐) เอกสารแสดงภาพรวมระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

๓.๓ เงื่อนไขการอนุญาต 
(๑) อนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเครื่องยาผสมกัญชากลาง สารสกัด ยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ์

ตามท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(๒) การผลิตและประกันคุณภาพต้องเป็นไปตามเอกสารวิชาการตามที่ได้รับอนุญาต หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง

ที่กระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารวิชาการ ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
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๓.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา 

(๑) แหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา  ต้องใช้วัตถุดิบกัญชาจาก
แหล่งผลิต (ปลูก) ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก     
ยาฆ่าแมลง สารก าจัดศัตรูพืช หรือสารเจือปนอ่ืนเกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีปัญหาการขาดแคลนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาใน
ช่วงแรกของวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ   อาจพิจารณาน าของกลางยาเสพติดให้โทษ 
หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ตามมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาใช้ประโยชน์ โดยต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบ และต้องมีผลการทดสอบหาปริมาณปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง    
สารก าจัดศัตรูพืช หรือสารเจือปนอ่ืน ไม่เกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค                      
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC17025) หรือห้องปฏิบัติการอ่ืนที่มีความสามารถใน             
การทดสอบเทียบเท่ากัน  

(๒) ปริมาณที่ขออนุญาตผลิต  ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตและแผนการจ าหน่าย  ซึ่งต้องแสดงหลักฐานพร้อม
เหตุผลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ปริมาณความต้องการของผู้รับซื้อ ใบสั่งซื้อจากสถานพยาบาล
ต่างๆที่ได้รับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  โดยมีความสมเหตุผลทางวิชาการ 

(๓) สถานที่ผลิตต้องได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน
วิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา
สมุนไพร จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แล้วแต่กรณี 
ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีปัญหาการขาดแคลนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ในช่วง
แรกของวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ หากสถานที่ผลิตยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือมาตรฐานวิธีการ
ในการผลิตยาสมุนไพร จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ให้ผู้ยื่นค าขอแสดงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของสถานที่ผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ดังกล่าวข้างต้น       
มาพร้อมกับค าขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕     เพ่ือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งอาจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร สถานที่และมาตรฐานการผลิตเพ่ือน าผลการ
ตรวจสอบประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าสถานที่ผลิตดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ภายใน  ๑ ปี นับจากวันที่อนุญาต  

(๔) ฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการโดยมีเอกสารอ้างอิง
สนับสนุน และต้องสอดคล้องกับ 
(๔.๑) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่องก าหนดฉลาก  เอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษ 

หรือ ค าเตือน หรือ ข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๒   
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(๔.๒) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่องก าหนดฉลาก  เอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษ 
หรือ ค าเตือน หรือ ข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๒  

(๕) เอกสารวิชาการแสดงข้อมูลด้านการผลิตและการประกันคุณภาพของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และสอดคล้องตามข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารการผลิตและ
การประกันคุณภาพ ตามข้อ ๕ ของเอกสารฉบับนี้  เ พ่ือแสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมี           
ความสม่ าเสมอในทุกรุ่นการผลิต  

(๖) สถานที่ผลิต คลังเก็บวัตถุดิบและสินค้าจะต้องมีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดด้านระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ในข้อ ๖ ของเอกสารฉบับนี้ 

(๗) ต้องจัดให้มีมาตรการในการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงในการน ากัญชาที่
เหลือจากกระบวนการผลิตหรือของเสียที่เกิดจากการผลิตไปใช้ในทางที่ผิด  

๔. ข้อก าหนดด้านมาตรฐานการผลิต 

การผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามแนวทางฉบับนี้ ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบ                
พืชกญัชา การผลิตเครื่องยาผสมกัญชากลาง การผลิตสารสกัดจากกัญชา และการผลิตยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มี
กัญชาเป็นสิ่งปรุงผสม  ทั้งนี้ มาตรฐานการผลิตพิจารณาตามขั้นตอนการผลิตของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้  

ประเภทของการขออนุญาตผลิตยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ 

ขั้นตอนการผลิตทีต่้องด าเนินการตามมาตรฐานวิธีการในการผลติยาแผนปัจจบุัน 
หรือยาแผนโบราณ หรือมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาสมุนไพร 

การแปรรูป 
(ตัดแต่ง ลดขนาด บด

ท าใหแ้ห้ง) 

การหมัก การสกดั การแยกสารส าคัญ 
การท าใหบ้ริสุทธิ ์

 

การผสม การผลิตเป็น
ยาเตรยีมหรือ 

เภสชัภณัฑ์ส าเร็จรปู 

การบรรจแุละ
การตดิฉลาก 

 
การแปรรปูเป็นวตัถุดิบกญัชา เช่น ช่อ
ดอกกัญชาอบแห้ง 

     

การผลติเครื่องยาผสมกัญชากลาง 
 

     

การผลติสารสกดัจากกญัชา 
 

     

การผลติยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่เป็นต ารบัยาแผนไทย เช่น 
ยาผงไพสาล ีน้ ามันสนัน่ไตรภพ 

     

การผลติเภสัชภณัฑ์ส าเรจ็รูปซึ่งพัฒนา
จากสมุนไพร เช่น น้ ามันสกดักัญชา  

     

การผลิตเภสัชภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ตัวยา
ส าคัญมีความบริสุทธิ์สูงเพื่อ
การแพทย์แผนปัจจุบัน 
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หมายเหต:ุ  หมายถึง  ต้องด าเนนิการตามมาตรฐานวิธีการในการผลติยาแผนปัจจุบนัหรือมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ หรือ
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาสมุนไพรตามแนวทางขององค์การอนามยัโลก 

   หมายถึง  ไม่ต้องด าเนนิการตามมาตรฐานวิธีการในการผลติยาแผนปจัจุบันหรือมาตรฐานวิธีการในการผลติยาแผนโบราณ หรือ
มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาสมุนไพรตามแนวทางขององค์การอนามยัโลก 

 
สถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จะต้องด าเนินการผลิตตามมาตรฐานวิธีการในการผลิตที่ดี (GMP) อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  ตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์    

 
หมายเหต:ุ  หมายถึง  มาตรฐานวิธีการในการผลิตทีด่ี (GMP) ทีส่ามารถใช้ในการขออนญุาตผลิตกัญชาในแตล่ะประเภท 
   หมายถึง  มาตรฐานวิธีการในการผลิตทีด่ี (GMP) ทีไ่มส่ามารถใช้ในการขออนญุาตผลิตกญัชาในแตล่ะประเภท 
 
 
 
 

ประเภทของการขออนุญาตผลิต   
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

มาตรฐานวิธีการในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังต่อไปนี ้

หลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบัน หรือ หลกัเกณฑ์วิธีการใน

การผลติยาแผนโบราณ (ภาคผนวก ก)  
(แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙) 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน         
การผลติยาจากสมนุไพรตาม

แนวทางขององค์การอนามยัโลก  
 

หลักเกณฑ์วิธีการในการผลิต
ยาแผนโบราณทีเ่ป็นยา

รับประทาน 
 (ภาคผนวก ข แนบท้าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙) 

การแปรรปูเป็นวตัถุดิบกญัชา เช่น 
ดอกกัญชาอบแห้ง 

 
 

 
 

 
 

การผลติเครื่องยาผสมกัญชากลาง  
 

 
 

 

การผลติสารสกดัจากกญัชา           
เพื่อน าไปวัตถุดบิในการผลิต
ผลติภณัฑส์ าเร็จรูป 

 
(เฉพาะกรณสีกัดดว้ยตัวท าละลายที่

ไม่ใช่น้ าหรือแอลกอฮอล์) 

 
 

 
(เฉพาะกรณสีกัดดว้ยน้ าหรือ

แอลกอฮอล์) 
การผลติยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่เป็นต ารบัยาแผนไทย 
เช่น ยาผงไพสาล ีน้ ามันสนัน่ไตรภพ 

 
(เฉพาะกรณสีกัดดว้ยตัวท าละลายที่

ไม่ใช่น้ าหรือแอลกอฮอล์) 

 
 

 
(เฉพาะกรณสีกัดดว้ยน้ าหรือ

แอลกอฮอล์) 

การผลติเภสัชภณัฑ์ส าเรจ็รูปซึ่ง
พัฒนาจากสมุนไพร เช่น น้ ามันสกดั
กัญชา  

 
 
 

 
 

 

การผลิตเภสัชภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ตัวยา
ส าคัญมีความบริสุทธิ์สูงเพื่อ
การแพทย์แผนปัจจุบัน 
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๕.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารการผลิตและการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 

การจัดเตรียมเอกสารการผลิตและการประกันคุณภาพ ให้จัดเตรียมเอกสารแยกเป็นแต่ละต ารับหรือแต่ละผลิตภัณฑ์  

หัวข้อ หมายเหตุ 
๑. วัตถุดิบกัญชา และพืชสมนุไพร     

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป (general information) 
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบกัญชาและพืชสมุนไพรต่างๆในต ารับ  ได้แก่ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ (genus, species) หรือสายพันธุ์   แหล่งก าเนิด  ระยะเวลาที่เก็บ
เกี่ยว และส่วนของพืชที่เก็บเกี่ยว  

กรณีใช้สารสกัดจากกญัชาหรือสารสกัดจากพืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบต้ังต้น   
ให้ระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา และพืชสมุนไพรที่น ามาเตรียมสารสกัด ได้แก่              
ช่ือวิทยาศาสตร์ (genus, species) หรือสายพันธุ์ แหล่งก าเนิด  ส่วนของพืชที่
น ามาใช้  และค าอธิบายเกี่ยวกับสารสกัดกัญชา  สารที่ใช้ในการสกัด สารอื่นๆ          
ที่ใส่ในสารสกัดกัญชาหรือสารสกัดจากสมุนไพร เช่น สารกันบูด 

 

๑.๒ การผลิต (manufacture) ประกอบด้วย 
      ๑) ผู้ปลูก และผูผ้ลติ/แปรรปู (อาจมมีากกวา่หนึ่ง) (cultivators/manufacturers) 

 ๒) แผนภาพและค าอธิบายกระบวนการปลูก เก็บเกี่ยว และ/หรือ 
กระบวนการผลติ/แปรรูปเช่น การท าให้แห้ง  การลดขนาด/บด/สับ          
การสกัดด้วยตัวท าละลาย (น้ า ตัวท าละลายอินทรีย์ หรืออื่นๆ)  
กรณีการผลิตสารสกัดกัญชา ต้องระบุมาตรฐานและการควบคุมคณุภาพ
ของสารละลายที่น ามาใช้ในกระบวนการสกัด 

 

๑.๓ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกัญชาและพืชสมุนไพร 
ผู้ผลิตต้องจดัท าข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับการควบคมุคุณภาพวัตถุดิบ
กัญชาและพืชสมุนไพร  โดยอ้างอิงตามข้อก าหนด (monographs) ของ
ต ารายา Thai Herbal Pharmacopoeia หรือ American Herbal  
Pharmacopoeia ข้อก าหนดที่จัดท าข้ึนโดยองค์การอนามัยโลก หรือ   
ต ารายาอื่นๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับแนวทางสากล 
๑.๓.๑ ข้อก าหนดมาตรฐาน (specification) และหนังสือรับรอง             
การวิเคราะห์ (certificate of analysis) ในการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบกัญชาและพืชสมนุไพร  

โดยทั่วไปหัวข้อการทดสอบที่ระบุในข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับวัตถดิุบกัญชา มีดังนี ้
๑) ช่ือกัญชา ส่วนท่ีใช้ และแหล่งเพาะปลูก (Description) : 
๒) การตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identification) ได้แก่  

          ๒.๑) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characterization) 
          ๒.๒) ลักษณะมหภาค (macroscopic characters)  

๒.๓) ลักษณะทางจลุภาค (microscopic characters)  
๒.๔) คณุสมบัติทางประสาทสัมผสั (organoleptic)  
๒.๕) การตรวจสอบทางพฤกษเคมี 

๑) * หากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบกัญชาให้แก่ผู้ผลิตได้          
ส่งมอบหนงัสือรับรองการตรวจวิเคราะหห์รือผล        
การทดสอบสารปนเปื้อนจากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการ         
อื่น ที่มีความสามารถใน การทดสอบเทียบเท่ากัน  
ผู้ผลิตไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบหัวข้อ      
ดังกล่าวซ้ าอีก 
๒)** หากในกระบวนการผลติมีการท าใหไ้รเ้ชื้อ  
เช่น การนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้ความดันไอน้ า
(autoclave) การอบด้วยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 
(ethylene oxide) การฉายรังส ี(irradiation) 
เป็นต้น สามารถละเว้นการตรวจเช้ือจุลินทรีย์
ในวัตถุดิบกัญชา 
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หัวข้อ หมายเหตุ 
๓) สารปนเปื้อน (contaminants)* ได้แก่ 

๓.๑) โลหะหนัก (inorganic impurities, toxic (heavy) metals) ได้แก ่
 Arsenic  
 Cadmium 
 Lead 
 Mercury 

๓.๒) จลุินทรีย์ (microbial contamination)** ได้แก ่
 Total Aerobic Microbial Count (TAMC) 
 Total Yeast and Mold Count (TYMC) 
 Total Coliforms 
 Bile-tolerant gram negative bacteria 
 Escherichia coli 
 Salmonella spp. 

๓.๓) สารก าจดัศัตรูพืชตกค้าง (pesticides residues)  
          ๓.๔) mycotoxins (aflatoxins, ochratoxin a) (ถ้าจ าเปน็) 

๔) สิ่งแปลกปลอม (foreign matters)  
๕) การตรวจหาปรมิาณเถ้าท้ังหมด (total ash content)  
๖) การตรวจหาปริมาณเถา้ที่ไมล่ะลายในกรด (acid-insoluble ash content)  
๗) การตรวจหาปรมิาณความชื้น (loss on drying)  
๘) ปริมาณความช้ืนของพืชแห้งหลังการบรรจ ุ(moisture content of 

dry material or crude after packaging)  
๙) การหาปริมาณสารส าคัญหรือสารออกฤทธิ์*** (Chemical constituents 

of cannabis plant) 

๓)*** กรณีเครื่องยาผสมกัญชากลางหรือต ารับ 
ยาแผนไทยสามารถละเว้นการตรวจหาปริมาณ 
สารส าคัญหรือสารออกฤทธ์ิในวัตถุดิบกัญชา
และพืชสมุนไพร 

 
 

 

 

 

๑.๓.๒ ข้อก าหนดมาตรฐาน (specification) และหนังสือรับรอง           
การวิเคราะห์ (certificate of analysis) ในการควบคุมคุณภาพ              
สารสกัดกัญชา (crude extracts) มีดังนี้ 
๑) ค าอธิบายลักษณะ ช่ือสารสกัด ส่วนท่ีใช้ แหล่งเพาะปลูก สารละลายที่
ใช้ในกระบวนการสกัด (Description) 
๒) การตรวจสอบเอกลักษณ์ (Identification) ได้แก่  

๒.๑) คณุสมบัติทางประสาทสัมผสั (organoleptic)  
๒.๒) การตรวจสอบทางพฤกษเคมี 

๓) การหาปรมิาณสารส าคญัหรือสารออกฤทธ์ิ 
 
 

๑) ** หากผู้จ าหน่ายวตัถุดิบกัญชาให้แก่ผู้ผลิต  
ได้ส่งมอบหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะหห์รือ
การทดสอบหาปริมาณสารปนเปื้อนของโลหะ
หนักและสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
หรือห้องปฏิบัติการอื่นท่ีมีความสามารถในการ
ทดสอบเทียบเท่ากัน  ผู้ผลิตไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการทดสอบหัวข้อดังกลา่วซ้ าอีก 
๒)*** หากในกระบวนการผลติมีการท าใหไ้ร้เช้ือ 
เช่น การนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้ความดันไอน้ า
(autoclave) การอบด้วยก๊าซเอธิลีนออกไซด ์
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หัวข้อ หมายเหตุ 
๔) สารปนเปื้อน** (contaminants) ได้แก ่

๔.๑) โลหะหนัก (inorganic impurities, toxic (heavy) metals) ได้แก ่
 Arsenic  
 Cadmium 
 Lead 
 Mercury 

๔.๒) จลุินทรีย*์** (microbial contamination) ได้แก ่
 Total Aerobic Microbial Count (TAMC) 
 Total Yeast and Mold Count (TYMC) 
 Total Coliforms 
 Bile-tolerant gram negative bacteria 
 Escherichia coli 
 Salmonella spp. 

๔.๓) สารก าจดัศัตรูพืช (pesticides residues)  
๔.๔) ข้อก าหนดของสารปนเปื้อนเรื่องการทดสอบตัวท าละลายตกคา้ง 

(residual solvents) ในกรณีที่มีการสกัดกัญชาด้วยตัวท าละลายอื่น 
ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ น้ า หรือส่วนผสมของน้ าและแอลกอฮอล ์

(ethylene oxide) การฉายรังส ี(irradiation) 
เป็นต้น สามารถละเว้นการตรวจเช้ือจุลินทรีย์ใน
สารสกัดกัญชา  

๑.๔ วิธีการวิเคราะห ์(analytical procedures) หากผู้ผลิตไม่ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์เอง  
ให้ระบุให้ชัดเจนว่าได้ว่าจ้างให้ห้องปฏิบัติการใด
เป็นผู้ตรวจวิเคราะห ์และต้องมีการจัดท า
สัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์ รวมถึงมีข้อตกลง
ทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์
ภายใต้สญัญาดังกล่าว 
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
ห้องปฏิบัติการอื่นที่มีความสามารถในการ
ทดสอบเทียบเท่ากัน 

๑.๕ การชี้แจงเหตผุลของข้อก าหนด (justification of specification)             เฉพาะกรณีที่ผูผ้ลติก าหนดมาตรฐานขึ้นเอง 
(in-house specification) โดยมิได้อ้างอิง
ต ารายา 
 

๑.๖ ชนิดของภาชนะบรรจุ  (container closure system) สภาวะการเก็บรักษา 
และอายุการเก็บของวัตถุดิบ (shelf life) 

หากไม่ทราบอายุการเก็บของวัตถุดิบพืช
กัญชา (shelf life) แนะน าให้ใช้วัตถุดิบ
ดังกล่าวภายใน ๑ เดือนนับจากวันท่ีที่ระบุใน
หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห ์
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หัวข้อ หมายเหตุ 
๒. ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  ประกอบด้วยหัวข้อตา่งๆดังนี้ 

๒.๑ ลักษณะยาและส่วนประกอบ (description and composition)  
แจ้งรายละเอียดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์ยาเสพตดิให้โทษ              
ในประเภท ๕ พร้อมแจ้งสตูรส่วนประกอบ 

 

๒.๒ การพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development)  
อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสูตรต ารับและควรมีการเปรียบเทียบ
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของผลิตภณัฑ์ทีผู่้ผลิตพัฒนาขึ้นกับผลิตภัณฑ์        
ที่ใช้ในการวิจัยจากวารสารวิชาการที่ผู้ผลิตน ามาสนับสนุนข้อมลูด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย อาจอ้างอิงงานวิจัยหรือเอกสารสนับสนุนอื่น 

ให้ยื่นข้อมูลในส่วนนี้เฉพาะผลิตภณัฑ์          
ทีพ่ัฒนาจากสมุนไพร เช่น น้ ามันกัญชา หรือ
สารละลายกัญชาส าหรับพ่นในช่องปาก  

๒.๓ การผลิต (manufacture)    
      ๑) สูตรยาต่อรุ่นการผลิต (batch formula)         

 ๒) กระบวนการผลติ และวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต 
(manufacturing process and process control) 

ให้แสดงแผนภาพพร้อมค าอธิบายกระบวนการ
ผลิตและวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต 

๒.๔ การควบคุมสารปรุงแต่ง (control of excipients) และขอ้ก าหนดมาตรฐาน 
(specifications)    

ให้ยื่นข้อมูลในส่วนนี้เฉพาะกรณีทีม่ีการใช้ 
สารปรุงแต่งอ่ืนในต ารับ 

๒.๕ การควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (control of finished product) 
ผู้ผลิตต้องจดัท าข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับการควบคมุคุณภาพเภสชัภัณฑ์
โดยอ้างอิงตามข้อก าหนด (monographs) ของต ารายา  เภสัชต ารับของ
ยุโรป หรือเภสัชต ารับของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเภสัชต ารับของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะต้องสอดคลอ้งกับหลักวิชาการและเป็นไปตาม
แนวทางสากล ทั้งนีข้้อก าหนดของผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปขึ้นอยู่กับรูปแบบยา
ของผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป  
๒.๕.๑ ข้อก าหนดมาตรฐาน (specification) และหนังสือรับรอง           

การวิเคราะห ์(certificate of analysis)  ของผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการทดสอบดังต่อไปนี ้

๑) ลักษณะภายนอก (Appearance)  เช่น รูปร่าง ลักษณะ สี กลิ่น รส 
๒) การตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์ทางพฤกษเคม*ี** 
๓) การหาปรมิาณสารส าคญัหรือสารออกฤทธ์ิ*** 
๔) การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย*์* 
๕) การปนเปื้อนโลหะหนัก*  
๖) การปนเปื้อนของสารก าจัดศตัรูพชืตกค้าง* 
๗) การทดสอบตัวท าละลายตกค้าง (residual solvents)****  
๘) การทดสอบอื่นๆขึ้นอยู่กับรูปแบบยา เช่น การตรวจสอบน้ าหนักท่ี

หายไปเมื่อท าให้แห้ง (loss on drying)  การตรวจสอบขนาดผงยา          
การตรวจสอบความสม่ าเสมอของน้ าหนัก (uniformity of weight) หรือ
การผันแปรของน้ าหนักยา (weight variation) เวลาในการแตกกระจายตัว 
(disintegration time)   การตรวจสอบชนิดและปริมาณสารกนัเสีย ความ

๑)*  หากในข้ันตอนของการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบมีการทดสอบหาปริมาณสารปนเปื้อน
ของโลหะหนักและสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่มี
ความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน  
ผู้ผลิตไม่จ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบหัวข้อ
ดังกล่าวซ้ าอีก 
๒)** หากในกระบวนการผลติมีการท าให ้          
ไร้เช้ือ เช่น การนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้ความดันไอน้ า
(autoclave) การอบด้วยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ 
(ethylene oxide) การฉายรังส ี(irradiation) 
เป็นต้น สามารถละเว้นการตรวจเช้ือจุลินทรีย์
ในผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
๓)*** กรณีเครื่องยาผสมกัญชากลางหรือ
ต ารับยาแผนไทยสามารถละเว้นการตรวจ
เอกลักษณ์ทางพฤกษเคมีและการหาปริมาณ
สารส าคัญหรือสารออกฤทธ์ิ 
๔)**** ทดสอบตัวท าละลายตกคา้งกรณีที่มี             
การสกัดกญัชาด้วยตัวท าละลายอืน่ท่ีไม่ใช่
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หัวข้อ หมายเหตุ 
เป็นกรด-ด่าง การตรวจสอบน้ าหนักหรือปรมิาตรบรรจุ การตรวจสอบ
ปริมาณเอทานอล ความหนืด เป็นต้น 

แอลกอฮอล์ น้ าหรือส่วนผสมของน้ าและ
แอลกอฮอล ์

๒.๕.๒  การช้ีแจงเหตุผลของข้อก าหนดเฉพาะ (justification of specification)  เฉพาะกรณีที่ผู้ผลิตก าหนดมาตรฐานขึ้นเอง โดย
มิได้อ้างอิงต ารายา (in-house specification)  

๒.๕.๓ วิธีการวิเคราะห ์(analytical procedures) 
 

หากผู้ผลิตไมไ่ด้ด าเนินการตรวจวเิคราะหเ์อง 
ให้ระบุชัดเจนว่าจ้างให้ห้องปฏิบัตกิารใดเป็น
ผู้ตรวจวเิคราะห ์และต้องมีการจัดท าสัญญา
จ้างเป็นลายลักษณ์ รวมถึงมีข้อตกลงทาง
เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์
ภายใต้สญัญาดังกล่าว 

  ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
ห้องปฏิบัติการอื่นที่มีความสามารถในการ
ทดสอบเทียบเท่ากัน 

๒.๖ ชนิดของภาชนะบรรจุ  (container closure system) สภาวะการเก็บ
รักษา และอายยุา (shelf life) 

หากยังไม่ทราบอายุยา (shelf life) ให้ก าหนด
อายุยาไมเ่กิน ๑ ปีนับจากวันท่ีผลติ ทั้งนี้ควร
พิจารณาร่วมกับข้อมลูการศึกษาความคง
สภาพในสภาวะเร่ง 

๖. ข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ 
สถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย ดังนี้ 
๑. การรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้าพ้ืนที่ในการผลิตและพ้ืนที่เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕               

เพ่ือป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกเช่น กุญแจล็อคเปิด-ปิด  หรือ การใช้ระบบคีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ใน 
การเข้าพ้ืนที ่(electronic access control) 

๒. ก าหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพ้ืนที่ผลิต ควบคุมคุณภาพ คลังเก็บวัตถุดิบและสินค้า เพ่ือป้องกัน            
การเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (user) และรหัสผ่าน (password)                
ในการผ่านเข้า-ออกประตูพ้ืนที ่

๓. จัดให้มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินกรณีมีการลักลอบเข้าถึงพ้ืนที่ผลิต คลังเก็บวัตถุดิบและสินค้าจากบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาต เช่น สัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเตือนภัย การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์หรือข้อความ (SMS)  

๔. จัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
๕. มีกล้องวงจรปิด(CCTV : closed circuit television) มีระบบบันทึกความจ า และเก็บข้อมูล (back-ups)                  

ไว้อย่างน้อย ๑ ปี ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประตูทางเข้าออกสถานที่ผลิต  หรือคลังเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  

๖. จัดเก็บรักษายาเสพติดให โทษในประเภท ๕ ไว เปนสัดสวน ในที่ เก็บซึ่งแข็งแรงและมีกุญแจใส ไว  หรือ                    
เครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 
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๗. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

(๑) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมควบคุมการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นยาแผนปัจจุบันซึ่งมี
กัญชาเป็นสิ่งปรุงผสมอยู่  และจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ควบคุมการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เป็นยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาเป็น
สิ่งปรุงผสมอยู่ 

(๒) ด าเนินการผลิตภายใต้หลักการ GMP ตามหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน  หรือหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายยา  หรือหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตยาสมุนไพรตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก  แล้วแต่กรณี 

(๓) ผลิตและเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น  
(๔) ด าเนินการผลิตตามแผนการผลิตและแผนการจ าหน่ายที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนดังกล่าวหรือมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต  ให้แจ้งต่อเลขาธิการทราบ              
โดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ และสามารถปรับแผน               
การผลิตและแผนการจ าหน่ายได้โดยมิต้องรอการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(๕) ต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างน้อยตามที่ระบุในข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารการผลิตและ
การประกันคุณภาพ ตามข้อ ๖ ของเอกสารฉบับนี้ จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต
ขึ้นทุกรุ่นการผลิตก่อนน าออกจ าหน่าย หากผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องท าลาย
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ดังกล่าว โดยจัดท าหนังสือขออนุมัติท าลายและเมื่อได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการ
แล้วจึงจะสามารถด าเนินการได้    ทั้งนี้ หลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์และผลการทดสอบต้องเก็บ
รักษาไว้ที่สถานผลิตไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ตรวจวิเคราะห์  

(๖) จัดให้มีฉลากส าหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ผนึกไว้ที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
ที่ผลิตขึ้น กรณีผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูปที่เป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนไทยที่เป็นกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องจัดให้มี
เอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕    

(๗) จัดท าป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พร้อมป้ายแสดงชื่อและเวลา ท าการของเภสัชกรไว้ 
ด้วยวัตถุถาวรมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็น           
ตัวอักษรไทย สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร โดยให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

(๘) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ เพ่ือป้องกัน              
การสูญหายหรือถูกท าลาย และจัดให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน  

(๙) จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอรายงาน
ต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ส าเนารายงานต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทุกเวลา มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย  
ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย  ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบโดยมิชักช้า  
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(๑๐) จัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น (เครื่องยาผสมกัญชากลาง  สารสกัดจากกัญชา ยาเตรียม หรือเภสัชภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่เป็นต ารับยาแผนไทยหรือยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชาเป็นสิ่งปรุงผสมอยู่ แล้วแต่กรณี) ทุกรุ่นการผลิต 
ส าหรับการตรวจสอบในปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับการตรวจวิเคราะห์  เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ
ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ออกจ าหน่าย 

(๑๑) ด าเนินการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลและรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายเดือนและรายปี 

(๑๒) อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นการตรวจสอบสถานที่  มาตรฐานการผลิตและความสอดคล้องกับ  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ.  คู่มือการผลิต
และการประกันคุณภาพเภสัชต ารับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผน
โบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผน
ปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 
๒๕๕๙   ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
คู่มือมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร พ.ศ. 2558  : WHO guidelines on good manufacturing practices 
(GMP) for herbal medicines 2007 

๕. Therapeutic Goods Administration, Conforming with Therapeutic Goods (Standard for 
Medicinal Cannabis) (TGO 93) Order 2017. Version 1.2, May 2019 

๖. Therapeutic Goods Administration, Guidance on GMP compliance for the manufacture of 
medicinal cannabis for supply under ‘approved access’ provisions. V2.0 January 2018 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างหนังสือชี้แจงการขออนุญาต 

   หัวกระดาษของหน่วยงานผู้ยื่นค าขอ                       
                                
 
เรื่อง ค าชี้แจงประกอบค าขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
                                                                                 วันที ่

ด้วย (ชื่อบริษัท/หน่วยงาน) ........................................................................................... มีความประสงค์ขออนุญาตผลิต      
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อการจ าหน่ายภายใต้วัตถปุระสงค์เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ  ทั้งนี้การผลิตดังกลา่วเป็นการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ดังต่อไปนี ้

ผู้รับอนุญาตปลูก* คือ ............................................................................................................................................................. 
ผู้แปรรูปวัตถุดิบพชืกัญชา* คือ ............................................................................................................................................... 
ผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดบิ คือ.......................................................................................................................................... 
ผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภณัฑ์ก่อนวางจ าหน่าย คือ .......................................................................................................... 
(*หมายเหตุ:กรณีไม่สามารถระบุแหล่งผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบพืชกัญชา ให้ระบทุี่มาของวัตถุดบิพืชกัญชา)    
 
มีความประสงค์จะขออนุญาตแปรรูปหรือผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  เฉพาะกัญชาดังต่อไปนี้  (ระบุชื่อกัญชา เคร่ือง
ยาผสมกัญชากลาง หรือชื่อผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปแบบของผลิตภณัฑ์และจ านวนทีป่ระสงค์จะผลติ  
 
ชื่อ รูปแบบ จ านวน (ประมาณการ) 
   
   
 
 ทั้งนี้ ได้แนบแผนการผลิตและแผนการจ าหน่าย พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ  แนบตัวอย่าง
ค าสั่งซื้อ/สัญญา/หนงัสือจากสถานพยาบาลที่คาดว่าจะจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ผลิตขึน้นี้ 
พร้อมเอกสารประกอบค าขอตามแนวทางการขออนุญาตผลติยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อการจ าหน่ายภายใต้
วัตถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ   
 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                                                                             ขอแสดงความนับถือ  


