ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑๔-๓/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์พื้นบ้าน)
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๑.บทนา
ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติตามมาตรา ๒๖/๓ และ ๒๖/๕ เพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ แก่ผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการรักษาภายใต้การดูแลควบคุม
และการให้คาแนะนาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้กระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุ ขมี นโยบายส่ งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าถึ งกั ญชาทางการแพทย์เพื่ อการรั กษาโรคได้ อย่างทั่วถึ ง
ตามความจาเป็น และมีความเสมอภาคกัน เพื่อให้ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การอนุญาตให้หมอพื้นบ้านสามารถผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (โดยการปรุง
ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นสิ่งปรุงผสมอยู่) เพื่อจาหน่ายให้ผู้ป่วย นั้น จึงเป็นกลไกหลักที่จะให้หมอพื้นบ้านได้ใช้
ประโยชน์กัญชาจากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ และให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทาง
การแพทย์โดยองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาในระดับท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทา (ร่าง) กฎกระทรวงเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จาหน่าย
นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว และอยู่ในกระบวนการพิจารณาออกกฎหมาย ทั้งนี้ ในช่วงที่กฎกระทรวง
ฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ การอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔
หรือในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกาหนดแนวทางในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์พื้นบ้าน) ฉบับนี้
เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ยังไม่มีผลบังคับใช้

๒. วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบข่ า ย
แนวทางในการขออนุญาตและการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วย
(กรณีการแพทย์พื้นบ้าน) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้คาแนะนาแก่สถานพยาบาลของรัฐหรือหมอพื้นบ้านที่ประสงค์จะยื่น
คาขอจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามมาตรา ๒๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจาหน่ายตารับยาเข้ากัญชาที่หมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ด้านการแพทย์พื้นบ้านที่ชัดเจน ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามข้อ ๕
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งก าหนดต ารั บ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ ที่ มี กั ญ ชาปรุ ง ผสมอยู่
ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลประสงค์จะจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ที่เป็นตารับยาแผนไทยอื่นๆที่ไม่ใช่ตารับของ
หมอพื้นบ้าน ให้ศึกษาแนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์แผนไทย)
กองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2

แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์พื้นบ้าน)

๓.หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการอนุ ญ าต
การยื่นคาขอรับอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ยื่นพร้อมกับคาขอรับอนุญาต
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (โดยการปรุงตารับยาแผนไทยเพื่อจาหน่ายเฉพาะผู้ป่วย) ทั้งนี้ สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ โดยการปรุง
ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจาหน่ายเฉพาะผู้ป่วย

๓.๑ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ยื่ น คาขอรั บ อนุ ญ าต
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(๒) หมอพืน้ บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

๓.๒ เอกสารประกอบการขออนุ ญ าต
(๑) คาขอรับอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (แบบ ย.ส. ๔/๕-๑)
(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคาขอ ได้แก่
(๒.๑) กรณีสถานพยาบาลของรัฐ
- ส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการของผู้ ด าเนิน กิ จ การในใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ย
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
ทั้งนี้ หากเป็ น สถานพยาบาลในสั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ แนบหนังสื อ
มอบอานาจจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามคาสั่ง สป.ที่ ๖๓๑/๒๕๖๓
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ ดาเนินกิจการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดาเนินการของหน่วยงาน
(๒.๒) กรณีหน่วยงานในกากับของรัฐ:
- หนั ง สื อ มอบอ านาจ ให้ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น กิ จ การในใบอนุ ญ าตฯ จากอธิ ก ารบดี (กรณี เ ป็ น
มหาวิทยาลัย) หรือจากอธิบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า (กรณีเป็นหน่วยงาน ระดับกรม)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอานาจให้ ดาเนิน
กิจการหรือแต่งตั้งให้ดาเนินการของหน่วยงาน
(๒.๓) กรณีหมอพื้นบ้าน ต้องเป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
- สาเนาหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรอง
หมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มของผู้ขออนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการ
ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน ๓ รูป
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้ง และแผนผังสถานที่ที่ขออนุญาต
(๕) รูปถ่ายสถานที่ขออนุญาต ทั้งด้านนอกและด้านในสถานที่
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(๖) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขออนุญาต หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่าสถานที่ (เฉพาะกรณี
หมอพื้นบ้านที่ดาเนินการในสถานที่ของตน ที่ไม่เข้าข่ายสถานพยาบาลตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๗) รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง

๓.๓ สถานที่ ยื่ น คาขอ
ให้ยื่นคาขอ ณ ท้องที่ที่สถานที่จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชานั้นตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- เมื่อเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับคาขออนุญาตและตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตแล้ว
ปรากฏว่ารายละเอียดในคาขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด เจ้าหน้าที่
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีครบถ้วน ถูกต้องแล้ว สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นเกี่ยวกับการ
พิจารณาเอกสาร หลักฐานคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ และสถานที่ ตามแนวทางการขออนุญาตฉบับนี้มายัง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาอนุญาต ต่อไป
หมายเหตุ : ให้ ยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตจ าหน่า ยพร้อ มกั บ คาขอรับ อนุ ญาตผลิ ตยาเสพติด ให้ โ ทษในประเภท ๕
(โดยการปรุงตารับยาแผนไทยเพื่อจาหน่ายเฉพาะผู้ป่วย)

๓.๔ ข้ อ กาหนดด้ า นสถานที่
 กรณีเป็นสถานพยาบาลของรัฐ
ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ
และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
 กรณีเป็นสถานที่ดาเนินการของหมอพื้นบ้าน
(๑) ต้องมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งหมอพื้นบ้านให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นและตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ชุมชนที่หมอพื้นบ้านได้รับการรับรอง
(๒) มีทะเบียนบ้าน (เลขที่ประจาบ้าน) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่
หรือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากผู้มีกรรมสิทธิ์
(๓) ตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๔) ต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชารุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
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(๕) บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม
และมีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
(๖) การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทาได้โดยสะดวก
(๗) มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด
(๘) มีห้องน้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้อง
(๙) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ
(๑๐) มีระบบการเก็บและกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
(๑๑) มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม
(๑๒) ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับ
วัตถุอื่ น ๆ และเก็บ ในที่ ซึ่ง มั่นคงแข็งแรงและมีกุ ญแจใส่ ไว้ หรือ เครื่ องป้ องกันอย่า งอื่น ที่มีส ภาพ
เท่าเทีย มกัน

๔. เงื่ อ นไขการอนุ ญ าต
(๑) หมอพื้นบ้าน ที่ประสงค์จะสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้การใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง
(๒) การสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ของหมอพื้นบ้าน ให้ สั่งจ่ายได้เฉพาะตารับ ยาที่ได้การรับรองจาก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนด
ตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้
พ.ศ. ๒๕๖ และต้องจ่ายโดยหมอพื้นบ้านผู้เป็นเจ้าของสูตรตารับเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุญาตให้ผลิตโดย
การปรุงตารับยาแผนไทยเพื่อจาหน่ายเฉพาะผู้ป่วยด้วย
(๓) หมอพื้นบ้านสามารถให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน ในสถานดาเนินการของตน หรือสถานพยาบาลของรัฐ
ทั้งนี้ สถานพยาบาลนั้นต้องตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับภูมิลาเนาของหมอพื้นบ้าน
(๔) การจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จะต้องดาเนินการในสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น

๕. หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ อนุ ญ าตจาหน่ า ยยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕
เฉพาะกั ญ ชา
(๑) จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อป้องกัน
การสูญหายหรือถูกทาลาย ให้แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ
(๒) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ ถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แล้วแต่กรณี เพื่อทราบโดยมิชักช้า
(๓) ดูแลให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ ฉลากให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเรื่อง กาหนดฉลากและเอกสารกากั บยาเสพติดให้โทษ
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หรือคาเตือนหรือ ข้อควรระวังการใช้ ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต
นาเข้า หรือส่งออก สาหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) จัดให้มีการทาบัญชีรับ -จ่าย และรายงานการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จาแนกตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละราย และเสนอรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี
บัญชีและสาเนารายงาน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา ทั้งนี้ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
(๕) ดาเนินการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
และรายงานให้ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ น รายเดื อ น ตามแนวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยากาหนด
(๖) อ านวยความสะดวกแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบสถานที่ และการด าเนิ น การเพื่ อ ประเมิ น
ความสอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสุ่ม
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่จาหน่าย และส่งมอบตัวอย่างยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ ดังกล่าวในปริมาณพอสมควรเพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่า
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แบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (กรณีการแพทย์พื้นบ้าน)
ประจาเดือน………………………….…..พ.ศ…………………………
ชื่อหมอพื้นบ้าน............................................................เลขที่ใบรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................................................
1.ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
1.1 ชื่อตารับยา..................................................................................................................................
1.2 รูปแบบ
 ยาเม็ด  ยาลูกกลอน  ยาแคปซูล  ยาผง
 ยาต้ม
 ยาชง
 ยาน้า  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................
1.3 ขนาดและวิธีใช้
.................................................................................................................................................................................
1.5 เหตุผล/ข้อบ่งใช้
ระบบทางเดินอาหารและลาไส้
 ขับลม..............ราย  ช่วยเจริญอาหาร.........ราย  แก้ปวดท้อง………..….ราย  แก้จุกเสียด........................ราย
 แก้คลื่นไส้...........ราย  แก้อาเจียน.................ราย  ช่วยระบาย..................ราย  ริดสีดวงทวารหนัก……......ราย
 อื่นๆ ระบุ............................................ .......................................ราย
ระบบทางเดินหายใจ
 แก้ไอ………….....ราย  ขับเสมหะ.....................ราย  แก้ไข้............................ราย
 อื่น ๆ ระบุ............................................ .......................................ราย
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก
 แก้ปวด.............ราย  แก้กษัยเหล็ก................ราย  คลายกล้ามเนื้อ……………ราย ลดอาการบวม………..……….ราย
 บรรเทาอาการมือเท้าชา........................ราย
อื่น ๆ ระบุ.................................................ราย
ระบบผิวหนัง
 โรคผิวหนัง............ราย
 อื่น ๆ ระบุ.................................................ราย
 บารุงร่างกาย.........ราย  ช่วยให้นอนหลับ.........ราย
 ลดความกังวล..............ราย
 อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................ราย
2.สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
2.1 จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้รับยาที่มีกญ
ั ชาปรุงผสมอยู่ในรอบ 1 เดือน...............................ราย
2.2 จานวนผู้ป่วยทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.................................ราย
หมายเหตุ : หากไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (zero report) ให้ระบุในช่องจานวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่าเป็น 0ราย
หากพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ตอบคาถามตามแบบฟอร์ม Herb-C2
ผู้จัดทารายงาน : .......................................................................วันที่จัดทารายงาน................ เดือน...........พ.ศ................................
โทรศัพท์ : ................................................................................. e-mail address : ..........................................................................
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แบบประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (กรณีหมอพื้นบ้าน)
ประจาเดือน .....................................................พ.ศ.....................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
1.1 ชื่อตารับ : ......................................................................................... ชื่อผู้ปรุง : ……........................................................
1.2 สถานที่จาหน่าย .............................................................ที่ตั้ง............................................................................................
1.3 รูปแบบ
ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล ยาผง ยาต้ม ยาชง ยาน้า
อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................................
1.4 ขนาด / วิธีใช้ : ………………………………………….................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………… วันละ .......................................................ครั้ง
1.5 เหตุผล / ข้อบ่งใช้ : โรค/อาการ ........................................................................ จานวน ............... ราย
โรค/อาการ ........................................................................ จานวน ............... ราย
โรค/อาการ ........................................................................ จานวน ............... ราย
โรค/อาการ ........................................................................ จานวน ............... ราย
โรค/อาการ ........................................................................ จานวน ............... ราย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
2.1 จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รับยาที่มกี ัญชาปรุงผสมอยู่ ............................................. ราย
2.2 จานวนผูป้ ่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ............................................ ราย
หมายเหตุ : หากไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ [Zero report] ให้ระบุในช่องจานวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่า
เป็น 0 ราย
**หากพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้กรอกรายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ ในส่วนที่ 3 ต่อ**
ผู้รายงาน .................................................................................................. วันเดือนปีที่รายงาน............................................
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แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการแพทย์พื้นบ้าน)

แบบประเมินรายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (กรณีหมอพื้นบ้าน)
ประจาเดือน ...............................................พ.ศ. ................
1.1 ชื่อตารับ : ............................................................................ ชื่อผู้ปรุง : ……......................................................
1.2 สถานที่จาหน่าย .................................................................................................................................................
ที่ตั้ง.......................................................................................................................................................................
**จัดทาข้อมูล 1 รายงาน /ผูป้ ่วย 1 ราย ที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ **
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ
3.1 ข้อมูลผู้ป่วย
นาย นาง นางสาว ชื่อ-สกุล ............................................................................................................ อายุ ...............ปี
3.2 ข้อมูลการใช้ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
วันเดือนปี ที่เริ่มใช้ ........../........./.........
วิธีใช้................................................................................................................
ขนาดการใช้ :………………………………................................…………... วันละ ........................ครั้ง ระยะเวลาใช้ยา....................วัน
โรคหรือสาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา : …………………………............………………………………......……………………………………………….
3.3 ข้อมูลการใช้ยาอื่นๆ หรือสมุนไพรร่วม (ถ้ามีโปรดระบุ)
ลาดับ
ชื่อยา/ สมุนไพร
วิธีใช้

3.4 ข้อคาถาม
คาตอบ
3.4.1 มีอาการหรือผลการตรวจ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
(1) มีประวัติของอาการจากคาบอกเล่าของผู้ปว่ ย
(2) อาการแสดงทางคลินกิ ที่ได้รับการตรวจจากบุคลากรทางการแพทย์
(3) มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [laboratory investigation]
3.4.2 ได้รับยาทีส่ งสัยก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
3.4.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดขี ึ้น เมื่อ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
(1) หยุดยาที่สงสัย หรือ
(2) ลดขนาดของยาที่สงสัย หรือ
(3) ให้ยารักษาตามอาการ
3.4.4 ไม่มีสาเหตุอื่นที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากยาที่สงสัย
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
3.4.5 เคยมีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากยาที่สงสัยมาก่อน [previous report]
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
3.4.6 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นในลักษณะ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
(1) เกิดจากยาที่สงสัย โดย
-เจตนา ให้ยาซ้า [rechallenge]
-ไม่เจตนาให้ยาซ้า [accidental rechallenge]
(2) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลา ......... นาที หลังจากการได้รบั ยาทีส่ งสัยเพียงชนิดเดียว
(3) เกิดขึ้น ณ ตาแหน่งทีไ่ ด้รับยา
3.4.7 มีประวัติอาการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันนี้มาก่อนเมื่อได้รับยากลุ่มเดียวกับยาทีส่ งสัย
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
สรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ : ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ เกิดขึ้น เป็นดังนี้ เสียชีวิต อันตรายถึงชีวิต
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ ความผิดปกติแต่กาเนิด/ทารกวิรูป
ผู้รายงาน ............................................................................................................... วัน เดือนปีที่รายงาน...................................
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