
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดต ารบัยาเสพตดิให้โทษในประเภท  ๕  ที่มกีัญชาปรุงผสมอยู ่

ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒    

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่   
๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่   
๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๓ ให้ต ารับยาแผนปัจจุบันและต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ที่ได้การรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นต ารับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 

ข้อ ๔ ให้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ในต าราการแพทย์แผนไทย  โดยค าแนะน า
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย  เป็นต ารับที่ให้เสพ 
เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้  ตามบัญชี  ๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๕ ให้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ  ภายใต้รูปแบบพิเศษ 
ของการเข้าถึงยา  (Special  Access  Scheme)  เป็นต ารับที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้   
ตามบัญชี  ๒  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๖ ให้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาต 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นต ารับที่ให้เสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้ 

ข้อ ๗ ให้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์  

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน  และได้รับการรับรอง 
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   เป็นต ารับที่ ให้ เสพเพ่ือการรักษาโรค 
หรือการศึกษาวิจัยได้  ตามบัญชี  ๓  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



บัญชี ๑ รายช่ือต ารับยาและท่ีมาของต ารับยา แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค 

หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

ต ารับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
ตัวยาหาไม่ยาก และมีสรรพคุณต ารับท่ีแก้ปัญหาสาธารณสุข 

 

ชื่อต ารับยา ที่มาของต ารับยา 
๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
๒. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๓. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๔. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๕. ยาไฟอาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช  
๖. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๗. ยาอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 
๘. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
๙. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 
๑๐. ยาท าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
๑๑. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญช ี๒ รายชื่อต ารบัยา และชื่อผู้ผลิต แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
            เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรกัษาโรค  

 หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อต ารับยา ชื่อผู้ผลิต 
๑. GPO THC 

ความแรง THC 13 mg/ml 
องค์การเภสชักรรม 

๒. GPO CBD 
ความแรง CBD 100 mg/ml 

องค์การเภสชักรรม 

๓. GPO THC:CBD (1:1) 
ความแรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml 

องค์การเภสชักรรม 

๔. ยาน้้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 
1.7%W/V 
ความแรง THC 17 mg/ml 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

     ๕.   ยาน้้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น  
           สูตร THC 2.7 %W/V : CBD 2.5 %W/V 
           ความแรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

      ๖.   ยาน้้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร CBD 10 %W/V 
ความแรง CBD 100 mg/ml 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

      ๗.   ยาน  ามัน สูตร CBD  10 %W/W 
 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพัณณวด ี

     ๘.  ยาน  ามันกัญชาทั ง ๕ สูตรรับประทาน 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

     ๙.  ยาน  ามันกัญชาทั ง ๕ สูตรใช้ภายนอก 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกบัมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอเจ้าฟา้เพชรรตันราชสดุา สิรโิสภาพณัณวด ี

     ๑๐. น้้ามันกัญชา THC     
           ความแรง THC 13 mg/ml 

โรงพยาบาลคูเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     ๑๑. น้้ามันกัญชา CBD 
           ความแรง CBD 100 mg/ml 

โรงพยาบาลคูเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    ๑๒. น้้ามันกัญชา THC:CBD (1:1)  
           ความแรง THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml 

โรงพยาบาลคูเมือง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    ๑๓. น้้ามันกัญชา (ต้ารับหมอเดชา)  
 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

    ๑๔. ต้ารับเมตตาโอสถ 
          ความแรง THC 81mg/ml 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

    ๑๕. ต้ารับการุณย์โอสถ 
          ความแรง CBD 10mg/ml 

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

 

 

 



บัญช ี๓ รายชื่อต ารบัยา และชื่อ ที่อยู่ของผู้ปรุง แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข    
เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพื่อการรักษาโรค 

หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ชื่อต ารับยา ชื่อ และที่อยู่ของผู้ปรุง 
๑. น  ามันหมอเดชา นายเดชา  ศิริภัทร 

ที่อยู่  ๑๓/๑  หมู่ที ่ ๓   ถนนเทศบาลท่าเสด็จ  ๑   ซอย ๖ 
ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุร ี

๒. ยาตัดราก นายบุญมี  เหนียวแน่น  
ที่อยู่ ๖๘ หมู่ที่ ๔ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. น  ามันภูพานพ่ออาน นายอาน  อุทโท 
ที่อยู่ ๑๓๒/๑  หมู่ที่ ๘ ต าบลบัวกุด  อ าเภอกุดบาก   
จังหวัดสกลนคร 

๔. ยาต้มแก้อาการเลือดตกใน ช  าใน นายสา  บุดดีค า 
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที ่๑ ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี 

๕. ยอดยาวัดค าประมง พระปพนพัชร์  ภิบาลพักตร์นิธี 
ที่อยู่ วัดค าประมง ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

๖. ต ารับน  ามันสมุนไพร วัดค าประมง พระปพนพัชร์  ภิบาลพักตร์นิธี 
ที่อยู่ วัดค าประมง ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

๗. ต ารับยาทาสมุนไพรอโรคยา พระปพนพัชร์  ภิบาลพักตร์นิธี 
ที่อยู่ วัดค าประมง ๙๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณนานคิม  
จังหวัดสกลนคร 

๘.  ต ารับน  ามันผสมกัญชา นายแก้ว ใจยืน 
ที่อยู่ ๖๒ หมู่ที ่๙ ต าบลบา้นตุน่ อ าเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา 

 
 


