
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
๑. วิธีการ จํานวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 

๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการขอรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีวิธีการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 

๑. มีหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นโดยตรง  
๒. ทางเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.go.th)  หรือเว็บไซต

กองควบคุมวัตถุเสพติด (www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx) 
๓. ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๗๗๖๑ และ ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๓๘ 
๔. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส std2562@gmail.com และ narcotic@fda.moph.go.th 
๕. นําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณียตามท่ีอยู กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
๖. การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยสามารถรับฟงและรวมแสดงความคิดเห็นไดทาง Facebook Live ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑.๒ ระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็น : ระหวางวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑.๓ จํานวนครั้งในการรับฟงความคิดเห็น : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดการรับฟง

ความคิดเห็น จํานวน ๑ ครั้ง ระหวางวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมท้ังสิ้น ๑๕ วัน 
 

๒.  พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 
            หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค สภาวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  ซ่ึงใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นโดยมีหนังสือสอบถามความคิดเห็น การประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความ
เขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็น ผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  กองควบคุมวัตถุเสพติด โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
    โดยมีหนวยงานและประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามแบบแสดงความคิดเห็นตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๗๕๖ 
ราย แบงเปน 
    ๒.๑ ทางเว็บไซต โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส นําสงทางไปรษณีย จํานวน ๗๓๙ ราย 
            ๒.๒ การจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มีผูเขารวมการประชุมประกอบดวย หนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๒๔ หนวยงาน เชน กรมการ
แพทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจปราบปราม 
ยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สถาบันกัญชาทางการแพทย ฯลฯ 
สภาวิชาชีพตางๆ ไดแก แพทยสภา สภาการแพทยแผนไทย สภาเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง
ประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคม
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน ตัวแทนภาคประชาชนจํานวน ๒๑ คน นอกจากนี้ยังมีประชาชนท่ีมีความ
สนใจเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นผานชองทาง Facebook Live ของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยมีผูเขารวมประชุมรวมท้ังสิ้นจํานวน ๘๒ คน  

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx
mailto:std2562@gmail.com
mailto:narcotic@fda.moph.go.th


๓. การแสดงความคิดเห็น สรุปได ดังนี้ 
๑. การรับฟงความคิดเห็นชองทางเว็บไซต สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดรับผลตอบจาก 

Google Form , E- Mail , Fax มีผูแสดงความคิดเห็น จํานวนรวมท้ังสิ้น ๗๓๙ ราย 
 

หนวยงานท่ีตอบความเห็น 
ความคิดเห็น 

เห็นชอบ 
ทุกประการ 

เห็นชอบ/ 
ควรแกไข 

ไมเห็นชอบ ไมออก 
ความคิดเห็น 

หนวยงานของรัฐ  ๑๙ ๘ ๑ ๑ 
รัฐวิสาหกิจ ๒ - - - 
สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน 

๓ ๕ ๑ - 

ผูแทนสาธารณสุขจังหวัด  ๕ ๖ ๓ - 
สมาคม/องคกรเอกชน/สภาวิชาชีพ - ๓ ๓ - 

วิสาหกิจชุมชน /กองทุนหมูบาน ๘ -  - 

นิติบุคคลเอกชน  ๖ ๓ ๓ - 

บุคคลท่ัวไป  ๔๔๔ ๑๗๓ ๓๓ ๑๐ 

รวม = ๗๓๙ ความเห็น ๔๘๗ ๑๙๘ ๔๔ ๑๑ 
 

         ๒. การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติฯ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
           สํานักงาน อย. ไดเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวน ๒๔ หนวยงาน มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๘๒ คน       
           ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและสภาวิชาชีพ จํานวน ๓๕ คน  
                            ผูแทนภาคประชาชน จํานวน ๒๑ คน 
                            หนวยงานใน อย.จํานวน ๒๖ คน 
        
๔. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
            สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมาปรับปรุง 
รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลว โดยไดปรับปรุงแกไขในมาตราตางๆ ดังนี้ 
 ๔.๑ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนรางมาตรา ๓ เพ่ือใหรองรับการตออายุ
ใบอนุญาตผลิตท่ีกระทําโดยผูปวย ท่ีบัญญัติเพ่ิมข้ึนในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  

๔.๒ แกไขรางมาตรา ๔ (๘) โดยกําหนดเพ่ิมความ “ผูประกอบกิจการ...” ใหรวมถึงเกษตรกรดวย 
เพ่ือความชัดเจน 

๔.๓ แกไขรางมาตรา ๖ โดยกําหนดความใหครบถวนวาเปนการยกเลิกมาตราดังกลาวใน
พระราชบัญญัติฉบับใด เพ่ือเปนไปตามหลักการแกไขกฎหมาย 
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   ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น สรุปได ดังนี ้
    สรุปความคิดเห็นตอ (ราง) พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ในประเด็นสําคัญ 
    (ชองทางการประชุมรับฟงความเห็น วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ Google Form , E- Mail , Fax)  ขอมูลตั้งแตวันท่ี ๒๖ พ.ค. – ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๑. ภาคประชาชน 
 

เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

๑. การใหเลขา อย. เปนผูอนุญาตชาเกินไปสําหรับผูปวย กระทรวง สธ. ควร
กระจายอํานาจไปสู สสจ. เน่ืองจากตามมาตรา ๒๖/๒ ของพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดวาเปนอํานาจของกระทรวง
สาธารณสุขอยูแลว  

๒. ระหวางท่ีรอ พ.ร.บ. ฉบับใหม อยากใหมอบอํานาจให สสจ.  
 
๓. อยากใหมีการผลิตเพ่ือสงออกได เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 

- ในรางมาตรา ๓ กําหนดใหจังหวัดเปนผู
อนุญาตไดแลว 

 
 
- ตาม พรบ.กําหนดใหการอนุญาตผลิต  

ตองผานความเห็นชอบจาก คกก.ยส. 
- การแกไขมาตรา ๒๑ จะเปดใหสงออกได 

๒. สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

๑. สนับสนุนการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย แตขอใหสงเสริมเรื่องการ
สรางการรับรูอยางจริงจังในกลุมผูปวย ผูประกอบกิจการดานเกษตรกรรม 
และหมอพ้ืนบาน  

๒. อยากใหวางมาตรการการกํากับดูแลของแพทย/หมอพ้ืนบานท่ีใหการรับรอง
ผูปวยใหปลูกกัญชาได  

๓. มีขอกังวลกรณีนายทุนไดประโยชนมากกวาเกษตรกร  
 
๔. เห็นดวยกรณีปรับแกกฎหมายการเก็บรักษาของกลาง เน่ืองจากลดภาระการ

เก็บรักษาของกลาง 
 

- รับขอสังเกตดําเนินการประชาสัมพันธ  
สรางการรับรูท่ีถูกตอง 

 
-  ในสวนน้ี จะนําไปกําหนดไวในกฎกระทรวง 

ท่ีออกตามมาตราท่ีปรับแกในราง พรบ.น้ี 
- รับขอเสนอแนะ และปรับแกราง พรบ.ให 

คําวา “ผูประกอบกิจการ...” ใหรวมถึง
เกษตรกรดวย เพ่ือความชัดเจน 

 

๓. ภาคประชาชน เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

๑. ถากัญชามีการข้ึนทะเบียนตํารับแลวไมตองอบรมแพทย 
 
 

- ควรตองมีการอบรมแพทยผูสั่งใชกัญชา 
และมีการทบทวนตลอด เน่ืองจากขอมูล
วิชาการมีการเปลี่ยนแปลง 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๒. กัญชายังไมมีขอบงใชท่ีตายตัว อาจตองมีการกําหนดวาตํารับใดผูปวยปลูกเอง
ได 

๓. การปองกันการเสพติดทําไดโดยการควบคุมปริมาณสาร THC ในกัญชา 
 
๔. อยากเปดใหมีนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพชนิดอ่ืนท่ีมีสวนประกอบของกัญชา

ไดดวย 
 
๕. กัญชาเปนพืชจึงมีความแปรผันของสาระสําคัญทําใหระบุขอบงใชไดยาก 
 

- มาตรการควบคุมตางๆ จะกําหนดไวใน
กฎกระทรวง และในหลักสูตรการอบรม
สําหรับแพทยท่ีจะเปนผูใหการรับรอง และ
เมล็ด/กัญชาท่ีใหปลูกไดตองควบคุมพันธุ 

- อาจกระทําไดยาก เน่ืองจากในอนุสัญญา 
ระบุไวอยางชัดเจนวา เพ่ือใชทางการแพทย
เทาน้ัน 

- รับความเห็น และมาตรการควบคุมตางๆ จะ
กําหนดไวในกฎกระทรวง และในหลักสูตรการ
อบรมสําหรับแพทยท่ีจะเปนผูใหการรับรอง 
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

๔. สภาการแพทยแผนไทย เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

๑. เห็นวาแพทยแผนไทยใชกัญชามานานแลว ควรมีสิทธ์ิปลูก 
 
๒. มาตรา ๒๖/๕ (๗) และ ๒๖/๕(๘) คอนขางมีความหมายเปดกวาง นาจะตอง

ใหความหมายของ ผูประกอบกิจการดานการเกษตรกรรม โดยออกเปน
ประกาศกระทรวง หรือประกาศคณะกรรมการ 

๓. สภาวิชาชีพควรมีสวนรวม มีสิทธ์ิในการพัฒนาสูตรตํารับ 
๔. เพ่ิมเติมความในมาตรา ๖ ใหชัดเจนดวยวาเปนการยกเลิกมาตราดังกลาวใน

พระราชบัญญัติฉบับใด  

- ปรับแกในราง พรบ. น้ีแลว ดังน้ัน แพทยแผน
ไทย หมอพ้ืนบาน ปลูกและปรุงยาได 

- รับขอเสนอแนะ และปรับแกรางในสวนน้ี
แลว 

 
- รับขอสังเกต  
- รับขอเสนอแนะ และปรับแกรางในสวนน้ี

แลว 
๕. สภาเภสัชกรรม เห็นชอบกับ(ราง)

พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

เห็นดวยแตมีขอกังวลวาควรเพ่ิมมาตรการการลงโทษกรณีการใหการรับรองโดยไม
สุจริต ไมมีการกําหนดวาการรับรองจะสุจริตทุกกรณี 

- รับความเห็น และมาตรการควบคุมตางๆ 
จะกําหนดไวในกฎกระทรวง และกรณีท่ี
เก่ียวกับแพทย จะกําหนดไวในประกาศ สธ 
ดวย 

๖. ภาคประชาชน  
 

เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน

๑. ตามรางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๔(๗) อยากใหระบุเวลาไปเลยวา
กฎกระทรวงท่ีจะออกตามมาตราดังกลาวจะออกมาเมื่อไหร ผูปวยจะสามารถ

- รับขอสังเกต 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

สวนใหญ เขาถึงยาไดเมื่อไหร 
๒. รางมาตรา ๔ (๘) เกษตรกรท่ีจะปลูกไดตองรวมกับผูประกอบกิจการ ซึ่งผูท่ี

ไดรับอนุญาตดังกลาวสวนใหญเปนเจาสัว เปนนายทุน ซึ่งคิดวามันไมยุติธรรม
กับเกษตรกร 

๓. รางมาตรา ๔ วรรคสอง เรื่องของนิติบุคคล ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
คือเปดใหตางชาติสามารถท่ีจะเขามาไดใบอนุญาตไปได ตรงน้ีไมเห็นดวย 
เพราะนิติบุคคลอะไรก็ไดท่ีมาจดในไทยก็มาขออนุญาตได ไมไดหมายความวา
เปนนิติบุคคลท่ีเปนของไทย 

๔. การใหนําเขาเมล็ดพันธุได ไมไดเขียนเรื่องการจดทะเบียนเมล็ดพันธุของไทย
เองเลย 

๕. อยากใหกําหนดครอบคลุมถึงผูดูแลผูปวยดวย เน่ืองจากผูปวยสูงอายุอาจไม
สามารถทํายาเองได  

 
- รับขอเสนอแนะ และปรับแกรางในสวนน้ี

แลว 
 
- ความน้ี เปนขอความตามท่ีกําหนดไวใน 
พรบ.ยส. ฉ.๗ ซึ่งมีเจตนาใหเฉพาะนิติบุคคล
สัญชาติไทยอยูแลว 
- การข้ึนทะเบียนเมล็ดพันธุ มีกฎหมายเฉพาะ

รองรับอยูแลว 
- รับขอสังเกต 

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

เห็นดวย กับ รางพระราชบัญญัติฯ แตสําหรบัเรื่องการจดทะเบียนพันธุ อยูใน
ความรับผิดชอบของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชฯ อยูแลว 

- รับความเห็น 

๘. สถาบันกัญชา เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

ผลิตภัณฑกัญชาอ่ืนๆ เชน ยานวด สบู นาจะกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติฯ 
ดวย เพราะกฎหมายตองใชอีกนาน อยากใหตอบโจทยในอนาคตดวย 

 รับความเห็น  
 

๙. ภาคประชาชน เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

THC มีอยูในรางกายมนุษยอยูแลว อยากเปดใหใชไดเหมือนขิง ขา ตะไคร เห็นเชิง
ประจักษวากัญชาทําใหคนหายจากมะเร็งได อยากใหศึกษามองโลกใหกวางข้ึน 
อยากใหมีการใหความรูผูปวยเรื่องสวนประกอบในกัญชาดวย ท้ังน้ี กัญชาท่ีไดจาก
การจับกุมควรเอาไปใหองคการเภสัชกรรมผลิต  

- ปจจุบัน มีการนําของกลางท่ีจับกุมไปใช
ประโยชนไดอยูแลว แตมีการตรวจหา สาร
ปนเปอน หรือสาร อ่ืน ท่ีอาจกอให เ กิด
อันตรายตอสุขภาพกอนนําไปใชดวย 

 
๑๐. ผูแทนสมาคม เห็นชอบกับ(ราง)

พระราชบัญญัตฯิ เปน
รางมาตรา ๔ (๘) อยากใหมีความชัดเจนเรื่องการออกกฎหมายลูกใหมากกวาน้ี 
เขียนลักษณะน้ีนาจะสั้นเกินไป ควรกําหนดเรื่องของความปลอดภัย ประสิทธิภาพ 

- เปนสวนของรายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติ 
จึงอาจกําหนดในอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ  
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

สวนใหญ และการศึกษาวิจัย ท้ังน้ี เรื่องการข้ึนทะเบียนตํารับใครจะเปนผูขอ  - รับขอเสนอแนะ และปรับแกรางในสวนน้ี
แลว 

๑๑. ภาคประชาชน  
 

เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

๑. การดูแลผูปวย ซึ่งอาจจะตองตรวจสอบวาเปนผูปวยจริง และกัญชาก็เปนสิ่งท่ี
ดี เพราะสามารถรักษาอาการปวดไดดีมาก 

๒. การปลูกกัญชา จะตองทราบวาใครจะเปนคนรับซื้อ สําหรับเรื่อง contract 
farming 

- มาตรการควบคุมตางๆ จะกําหนดไวใน
กฎกระทรวง และในหลักสูตรการอบรม
สําหรับแพทยท่ีจะเปนผูใหการรับรองดวย 

๑๒. ภาคประชาชน  เห็นชอบกับ(ราง)
พระราชบัญญัตฯิ เปน
สวนใหญ 

เห็นดวยกับการเพ่ิมเติมผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเพ่ือใหผูปวยท่ีไดรับการรับรอง
จากผูประกอบวิชาชีพสามารถเขาถึงการใชกัญชาทางการแพทยไดอยางท่ัวถึง 
และเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาองคความรู และตอยอดกัญชาทาง
การแพทยเพ่ือประโยชนของประชาชน ท้ังน้ีในกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของควรกําหนด
คุณสมบัติและเง่ือนไขอยางชัดเจน รวมถึงระยะเวลาของใบอนุญาตควรมี
ระยะเวลาอยางนอยหน่ึงปนับแตวันออกใบอนุญาต โดยมีเง่ือนไขในการตออายุ 
รวมถึงอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการประกอบธุรกิจในชวงพิจารณา
การตออายุใบอนุญาตโดยไมถือเปนการฝาฝนกฎหมายดวย 

รับขอเสนอแนะ และปรับแกรางในสวนน้ีแลว 

๑๓. สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัด 

เห็นชอบกับ(ราง)

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

มาตรา ๓ : ควรกําหนดปริมาณการปลูกกัญชาใหชัดเจน ในกรณีท่ีเปนการผลิต
ของผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพฯ 
 
มาตรา ๗ : เมื่อผูปวยสามารถปลูกกัญชาไดเอง เอกชนไมควรผลิตกัญชาเพ่ือ
ประโยชนทางการแพทยและการรักษาผูปวยไดอยางอิสระ ควรใหภาคเอกชน
รวมมือกับสถานพยาบาลของรัฐตอไป 

- รับความเห็น และกําหนดมาตรการควบคุม
ตางๆ จะกําหนดไวในรางกฎกระทรวง  

 
- เพ่ือเปนการสงเสริมภาคการเกษตรและ

เศรษฐกิจดวย 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๑๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

(ราง) มาตรา ๓(๔) : ผูปวยไมสามารถผลิตยาเสพติดใหโทษ (กัญชา) ดวยตัวเอง 
ควรไปรับยาจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย-ประยุกตหรือหมอพ้ืนบาน เทาน้ัน  

 รับความเห็น  

๑๕. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

(ราง) มาตรา ๓(๔) : ตองการแกไข เน่ืองจากผูปวยไมสามารถผลิต     ยาเสพติด
ใหโทษ (กัญชา) ดวยตัวเอง ควรไปรับยาจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู
ประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยหรือผูประกอบวิชาชีพการแพทย-แผนไทย
ประยุกตหรือหมอพ้ืนบาน เทาน้ัน 

 รับความเห็น 

๑๖. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 

 

 

 

เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

(ราง) มาตรา ๓(๔) : ควรเปนการผลิตภายใตการรับรองรวมของผูประกอบวิชาชีพ 
โดยมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนหลัก เพ่ือไมใหเปดชองจนไรการควบคุมได 
หากพรบ.น้ีออกไป กฎกระทรวงตองเขมขนและชัดเจน สามารถตอบคําถามจาก
ประชาชนได เพราะจากการนิรโทษกรรมก็นาจะมีขอมูลการใชของคนไขท่ีท้ัง
รักษาและเสพ 
 

รับความเห็น 

๑๗. กองพิสจูนหลักฐานกลาง 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กลุมงานตรวจยาเสพติด กอง

พิสูจนหลักฐานกลาง 

เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

 

๑) ปจจุบันทางกองพิสูจนหลักฐานจะตรวจคุณภาพวิเคราะหในคดีเก่ียวกับกัญชา 
ซึ่งรางพระราชบัญญัติฯ น้ี จะทําใหตองตรวจปริมาณวิเคราะหดวย ซึ่งทําให
เพ่ิมภาระในงานตรวจพิสูจนเปนอยางมาก 

๒) การอนุญาตใหผูปวยหรือญาติผูปวยสามารถปลูกกัญชาเองได จะทําใหการ
ควบคุมการครอบครองกัญชาเปนไปดวยความยากลาํบากหรอืยุงยาก เห็นควร
อนุญาตใหเฉพาะหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตปลูกจะเหมาะสมกวา 

-  สอบถามแลว ประเด็นความเห็นไมเก่ียวกับ 
รางน้ี 

 
 
- รับขอสังเกต มาตรการควบคุมตางๆ จะ

กําหนดไวในรางกฎกระทรวง 
๑๘. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  

เห็นชอบกับ (ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ 

ท้ังหมด 

ในการปลูกวัตถุดิบของภาคประชาชน ควรมีความชัดเจนและมีความรวมมือใน
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ นับตั้งแต ตนพันธุ การดูแล 
และการตลาด 

- ตองหารือกับหนวยงานท่ีเ ก่ียวของเ พ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๑๙. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

(ราง) มาตรา ๔(๗) : เห็นควรแกไขรายละเอียดในมาตรา ๔(๗) เปนดังตอไปน้ี 
ผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทยหรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ท้ังน้ี ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยหรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
ประยุกต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

- รับขอสงเกต เน่ืองจากหลักการกรณีการขอ

อนุญาต ในพระราชบัญญัติน้ีไดวางหลักการ

ใหการอนุญาตกําหนดไวในกฎกระทรวง 

ประกอบกับการอนุญาตของผูปวยน้ีมีความ

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน  

 
๒๐. ชมรมสงเสรมิภูมิปญญา

แพทยแผนไทย 

เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

สมควรท่ีจะอนุญาตใหแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือผู
ประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพการแพทยแผนไทย สามารถปลูกและใชกัญชาเพ่ือประโยชนในการรักษาโรค
และปรุงยาสําหรับใชในทางการแพทยได เพราะในตํารับยาไทยใชทุกสวนของ
กัญชา ( ท้ัง๕)..ข้ึนอยูกับจะใชรักษา ปรุงยาตํารับใด บางอาการ ตอง ใช ราก บาง
ตํารับตองใชใบ บางตํารับ ใชท้ัง ๕ บางตํารับ ตองใชดอก...ดังน้ันจึงสมควรอนุญาติ
ใหสามารถปลูกได 

การยกเลิกความในมาตรา ๒๑ 

พระราชบัญญัติ ยาเสพตดิใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรางมาตรา ๗ จะสงผลใหผู

ประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย แผนไทย

ประยุกต หรือหมอพ้ืนบานสามารถปลูกและ

ปรุงตํารับยาท่ีมีกัญชาเปนสวนผสมได 
 

๒๑. กรมทรัพยสินทางปญญา เห็นชอบกับ (ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ 

ท้ังหมด 

เปนการปรับปรุงบทบัญญัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
กฎหมาย โดยจะชวยใหผูปวยภายใตการกํากับดูแลและรับรองจาก ผูประกอบ
วิชาชีพฯ สามารถปลูกและใชกัญชาเพ่ือรักษาโรคและประโยชนทางการแพทยได อีก
ท้ังยังสงเสรมิเกษตรกรไทยภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของผูรับอนุญาตผลิต
ยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณตามกฎหมายวาดวยยา และผูผลิตผลิตภัณฑ
สมุนไพรตามกฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพรได ซึ่งเปนทางเลือกใหผูปวยใน
การรักษาโดยใชประโยชนจากกัญชาทางการแพทยเพ่ิมข้ึนได 

รับความเห็น 

๒๒. สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ เห็นชอบกับ (ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ 

ท้ังหมด 

- - 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๒๓. กองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 

 

เห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ เปน

สวนใหญ 

ตามมาตรา ๕ (๘) ในกรณีผูประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตดาน 
เกษตรกรรม ควรมีคํานิยามแนบทายประกอบดวยวามีความหมาย 
อยางไร เพ่ือมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 

รับขอสังเกต ปรบัรางใหชัดเจนแลว 

๒๔. ราชวิทยาลัยจติแพทย ไมเห็นชอบกับ(ราง) 
พระราชบัญญัตฯิ 

๑. ปจจุบัน ไมมีการรับรองการใชกัญชาในโรคทางจิตเวช 
๒. มีขอกังวลวา จะใชกัญชาเกินขอบงใช เน่ืองจากปจจุบันมียาแผนปจจุบันใช

รักษาโรคท่ีมีการใชกัญชารักษาอยูไดอยูแลว 
๓. มีขอกังวลเรื่องการเปดใหลงทะเบียนปลูก จะมีมาตรการการควบคุมอยางไร 

ถาผูปวยไดรับอนุญาต 
ใหปลูก ผูปวยจะใชยาอยางไร วิธีใด รูปแบบใด เพ่ือใหไดมาตรฐาน และปลอดภัย 
๔. ตามมาตรา ๙๒ ยังมีโทษทางอาญา จึงอาจมีการปรับปรุงโทษ ไมใหมีโทษทาง

อาญาเพราะเขาเปนผูปวย 

- รับขอเสนอแนะ 
- จะดําเนินการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

ท่ีถูกตอง ท้ังตอแพทยผูสั่งใช และผูปวย
ตอไป 

- รับความเห็น และมาตรการควบคุมตางๆ จะ
กําหนดไวในรางกฎกระทรวง 

- กรณีผู ป วย ท่ี ใ ช ตามคํ าสั่ ง แพทย  ไม มี
บทลงโทษทางอาญาอยูแลว 

๒๕. อัยการสูงสดุ ไมเห็นชอบกับ(ราง) 
พระราชบัญญัตฯิ 

ควรมีนิยาม คําวา ผูปวย วาหมายถึงใครใหชัดเจน 

ท้ังน้ีผูปวยยอมหมายถึง 
๑. ผูท่ีมสีภาพรางกายปวย ไมสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได ไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได หรือทางใจไมสามารถรูสึกผิดชอบ ช่ัวดี ยิ่งถาเปนมะเร็ง
ระยะสุดทาย 

๒. ผูท่ีมีสภาพการปวยทางจิตหรือทางใจ ไมสามารถรูสึกผิดชอบ ช่ัวดีหากบุคคล
เหลาน้ี เมื่อไดรับอนุญาตใหผลิตไดแลวจะดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ม.๒๖/๕ ไดอยางไร 
และมีความจําเปนอยางไร ตามมาตรา ๒๖/๕ วรรคทาย บุคคลท่ีเปนผูปวยน้ัน 
ในทางกฎหมายถือไดวาเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
ท่ีตองอยูในความดูแลของผูอ่ืน คือผูอนุบาลหรือผูพิทักษ การท่ีจะอนุญาตให
ผูปวยเปนผูผลิตกัญชา เน่ืองจากมีความจําเปนน้ัน คงไมสมเหตุสมผลยิ่งถา
ผูปวยท่ีอายุยังนอยเปนผูเยาว หรือผูปวยท่ีอายุมากมาก ๗๐-๘๐ ป จะไปทํา
การผลิตปลูกเองไดอยางไร  

- รับขอสังเกต โดยมาตรการควบคุมตางๆ       
จะกําหนดไวในกฎกระทรวง  
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

    และจะทราบไดอยางไรวากัญชาสายพันธุใดเหมาะสมจะอนุญาตใหผูปวยราย
น้ันปลูก 

     ในความเปนจริงจะกลายเปนอนุญาตใหคนอ่ืนคือญาติ คนท่ีอยูกับผูปวยเปน

ผูผลิต ปลูกกัญชาน่ันเอง ซึ่งยากตอการควบคุมดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑ จะมี

ปญหาการละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ    ยาเสพติดใหโทษอยาง

กวางขวาง จะเกิดปญหากับเจาหนาท่ีในการควบคุมปราบปรามบังคับใชกฎหมาย 

ผูกระทําความผิดฐาน ผลิต มีไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจะเพ่ิมมากข้ึน 

ยากตอการควบคุม 

ประเด็นปญหาตอเน่ืองคือตัวผูปวยท่ีไดรับอนุญาตใหปลูกเสียชีวิตลง แตตน

กัญชายังอยู ผูท่ีครอบครองอาจมีความผิดฐานครอบครอง หรือผลิตโดยไมไดรับ

อนุญาต หรือกรณีผูปวยติดเตียง เปนมะเร็งระยะรายแรง เคลื่อนไหวรางกายไมได 

หรือสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ จะเปนผูรับอนุญาตใหปลูกไดอยางไร จะกลายเปน

ผูอ่ืนเปนผูปลูกแทน 

ท้ังน้ีกฎกระทรวงท่ีวา ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงน้ัน กฎกระทรวงน้ันมีรายละเอียดอยางไร ควรรางกฎกระทรวงมา

พิจารณาไปพรอมกันวาหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขน้ันเหมาะสมหรือไม เปนไป

ไดในทางปฏิบัติหรือไม 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปจจุบัน หากผูปวยท่ี

ไดรับอนุญาตใหผลิตโดยการปลูกกัญชา จะปฏิบัติตามเง่ือนไข ตาม ม.๓๔/๑ และ 

ม.๓๔/๓ ไดหรือไมอยางไร 

 
๒๖. ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย ไมเห็นชอบกับ(ราง) 

พระราชบัญญัตฯิ 
๑. กังวลเรื่องการควบคุม เน่ืองจากจะเปดใหผูปวยปลูกเอง ซึ่งจะใชในทางท่ีไม

ถูกตอง ไมตรงตอการรักษา และทําใหในสังคมใชสารเสพติดมากข้ึน สงผลทาง
การแพทยและการรักษาในอนาคต 

- มาตรการควบคุมตางๆ จะกําหนดไวใน
กฎกระทรวง และในหลักสูตรการอบรม
สําหรับแพทยท่ีจะเปนผูใหการรับรองดวย 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๒. ควรมีการศึกษาเรื่องผลกระทบตอจิตประสาท ท้ังระยะสั้น และระยะยาวดวย  
๓. ควรมีการทบทวนวาจะเปดการใชกัญชามากนอยแคไหน  
๔. ประชาชนควรไดรับทราบเรื่องสารในกัญชา 
(ราง) มาตรา ๓(๔) และมาตรา ๔(๗) 

หากใหผู ปวย ท่ีได รับการรับรองสามารถปลูกและผลิตกัญชา 
ไดเอง จะทําใหควบคุมและตรวจสอบไดยาก อาจมีการใชผิดวัตถุประสงคทางการ
แพทยไดท้ังตัวผูปวย คนในครอบครัวและชุมชนในวงกวาง ซึ่งกัญชาเปนยาเสพติด
และมีผลตอจิตประสาทอาจทําใหเกิดผลกระทบในสังคมและประเทศชาติได จึง
ควรมีการศึกษาผลกระทบและผลเสียท้ังในระยะสั้นและระยะยาวอยางจริงจัง 
และมีการทบทวนนโยบายเปนระยะ 

ควรมีบทกํากับดูแลและลงโทษแกผูท่ีนําไปใชอยางไมถูกตองใหชัดเจน 
รวมท้ังแพทย แพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบานท่ีออกการรับรองอยางไมถูกตอง 
และมีหลักเกณฑในการพิจารณารับรองใหผูปวยท่ีชัดเจนรวมดวย 

หากผูปวยปลูกเองจะมีรูปแบบการใชอยางไร จะสกัดเปนนํ้ามันอยางไร 
จะอนุญาตใหใชตมหรือสูบเพ่ือการรักษาใชหรือไม แลวปริมาณสารตางๆ จะ
ควบคุมใหใชไดอยางมีมาตรฐานเพ่ือการรักษาไดอยางไร 

 
(ราง) มาตรา ๔(๗) 

การอนุญาตใหผูประกอบการผลิตการเกษตรสามารถรวมผลิตและ
พัฒนาสูตรรวมกับผูไดรับอนุญาตในการผลิตยาน้ันควรอยูภายใตการกํากับดูแล
และตรวจสอบจากภาครัฐดวย 
และผู ท่ี ได รับอนุญาตในการผลิตยาน้ัน มัก เปนกลุม ทุนขนาดใหญและ 
มีไมก่ีราย เพราะตองไดรับการตรวจสอบมาตรฐานตางๆ ซึ่งอาจเปนการเอ้ือ
ผลประโยชน ใหแกกลุมทุนขนาดใหญไม ก่ีราย จึงควรแกไขและเพ่ิมเติม
รายละเอียดใหมากกวาน้ี 

 
 
 
 
- รับขอสังเกต 
- จะดําเนินการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

ท่ีถูกตอง ท้ังตอแพทยผูสั่งใช และผูปวย
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับขอสังเกต  
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๒๗. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ไมเห็นชอบกับ (ราง) 
พระราชบัญญัตฯิ 

๑. มีสถานท่ีผลิตกัญชาท่ีไดมาตรฐานและตํารับยาเพียงพอแลว 
๒. มีรพ. ท่ีใหบริการยากัญชาและคลินิกใหคําปรึกษาครอบคลุมทุกอําเภออยูแลว 
๓. ปริมาณยากัญชาท่ีผลิตไดจากรพ. มีเพียงพอตอความตองการของผูปวย ผูปวย

สามารถเขารับบริการในคลินิกกัญชาจากทาง รพ. ท่ีมีอยางครอบคลุม ซึ่งจะ
ไดรับการดูแลอยางถูกตอง ปลอดภัย ลดปญหาการใชกัญชาในทางท่ีไม
เหมาะสมได 

- รับความเห็น 

๒๘. ศูนยกฎหมายสุขภาพ คณะ

นิติศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

ไมเห็นชอบกับ (ราง) 
พระราชบัญญัตฯิ 

ไมเห็นดวยกับบทบัญญัติท่ีควรมีแกไข เพ่ิมเติมในหลายประเด็น เพราะมีขอจํากัด
และความไมชัดเจนหลายเรื่อง แตเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติฯ 
จึงควรจัดทําบทบัญญัติท่ีสงเสริมใหผูปวยหรือประชาชนสามารถเขาถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีใชกัญชาเพ่ือรักษาโรคไดอยางท่ัวถึงตามสิทธิดานสุขภาพของ
บุคคล 
    ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
มาตรา ๓ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน (๔), (๕) และ (๖) ของมาตรา ๒๖/๒ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“(๔) ในกรณีท่ีเปนการผลิตของผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ให
กระทําไดเมื่อไดปฏบัิติตามหลกัเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข) 
 
(๕) ในกรณีการผลิตยาตามตํารับยาแผนปจจุบัน ตํารับยาแผนไทยของ 
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมท้ังผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยดานเวช
กรรมไทยและดานเภสัชกรรมไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
ประยุกตเพ่ือการรักษาผูปวยเฉพาะราย ใหเปนไปตามกฎหมายยา กฎหมายวา

 
 
 
 
 
 
- รับความเห็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับความเห็น  
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

ดวยผลิตภัณฑสมุนไพร โดยไมตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีท้ังน้ี ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
(๖) ในกรณีการผลิตของสถานพยาบาลของรัฐเพ่ือใชกับผูปวยท่ีเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลน้ัน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย-ทางเลือก หรือสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด” 
 
 
มาตรา ๔ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๒๖/๔ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“(๓) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ไวในครอบครองของสถานพยาบาลของ
รัฐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอ
พ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ซึ่งใชสําหรับการรักษาแก
ผูปวยของสถานพยาบาลของรัฐ ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
(๔) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ไวในครอบครองของกรมการ-แพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยหรือการจัดหาวัตถุดิบสําหรับการผลิตยา 
ผลิตภัณฑสมุนไพร” 
 
 

 
 
 
- รับความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับความเห็น เน่ืองจากในทางปฏิบัติไมได

ตองขอรับใบอนุญาตครอบครองอยูแลว 
 
 
 
 
 
- รับความเห็น 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

มาตรา ๕ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีมาตรา ๒๖/๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.๒๕๒๒ 
“บทบัญญัติมาตรา ๒๖/๕ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิต วิจัย จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๕ ท่ีดําเนินการโดยสถานพยาบาลของรัฐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทย-แผนไทย ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทย
แผนไทย ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
(๒) การผลิต วิจัย จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๕ ท่ีดําเนินการโดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก หรือสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด” 
คําอธิบาย 
ผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย สามารถปลูกกัญชาไดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดหรือระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ตามหลักการในการตรากฎกระทรวงน้ัน จะใชในกรณีท่ีเปนการตรา
กฎหมายสําคัญท่ีเปนหลักการ ไมมีรายละเอียดมากนัก เพราะกระบวนการบัญญัติ
กฎกระทรวงมีข้ันตอนมาก บางกรณีใชเวลานานหลายป ฉะน้ัน จึงไมควรตรา
กฎหมายลําดับในเรื่องการปลูกกัญชาของผูปวยเปนกฎกระทรวง เพราะเปนการ
สรางข้ันตอนทางกฎหมายท่ีเกินความจําเปน ไมทันตอสถานการณท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อีกท้ังไมมีความจําเปนท่ีจะตองใหผูอนุญาต (เลขาธิการ 
อย.เปนผูอนุญาตเปนรายๆ ไป ซึ่งไมเหมาะสมอยางยิ่งในทางปฏิบัติ เน่ืองจาก

 
 
 
- รับความเห็น การผลิต วิจัย จําหนาย ควรมี

การขออนุญาต เ พ่ื อประโยชน ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม การใช เชนเดียวกับ
กรณีหนวยงาน อ่ืนๆ นอกจาก น้ี  ตาม
อนุสัญญาฯ กําหนดใหประเทศสมาชิกตอง
รายงานการปลูก การผลิต การใชยาเสพติด
ใหโทษอีกดวย 

 
- รับความเห็น เหตผุลเดียวกับขางตน 
 
 
 
 
การยกเลิกความในมาตรา ๒๑พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามรางมาตรา ๗ จะสงผลใหผูประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย แผนไทยประยุกต 
หรือหมอพ้ืนบานสามารถปลูกและปรุงตํารับ
ยาท่ีมีกัญชาเปนสวนผสมได 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูปวยท่ีอาจยื่นขออนุญาตอาจมีหลักหมื่นถึงแสนราย ทําใหเกิดภาระแก
ประชาชน จึงควรจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ หรือระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข 
          นอกจากน้ี ภาครัฐควรเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขท่ี
เก่ียวของสามารถปลูกกัญชาไดดวยตนเอง เพราะแกปญหาวัตถุดิบในการจัดทํายา
หรือผลิตภัณฑสุขภาพจากกัญชาท่ีอาจขาดแคลนหรือมีราคาสูงในอนาคต ภาครัฐ
ควรสงเสริมใหสถานพยาบาลของรัฐ และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของสามารถปลูก
หรือผลิตกัญชา วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑจากกัญชาได เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงยาไดอยางท่ัวถึง ปองกันปญหาการผูกขาดหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย
ไมตองขออนุญาตจากผูอนุญาต เหมือนกับกรณีศึกษาในตางประเทศ 
 

๒๙. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไมเห็นชอบกับ (ราง) 
พระราชบัญญัตฯิ 

กํากับ ดูแล และควบคุมการใชกัญชาลําบาก รั่วไหล ออกสูตลาดไดงาย รับขอสังเกต มาตรการควบคุมตางๆ จะ
กําหนดไวในรางกฎกระทรวง 

๓๐. กระทรวงการตางประเทศ 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

ไมขัดของในหลักการ ๑. ไมขัดของในหลักการตอรางฯ หากพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม 
สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย สมารถปฏิบัติไดภายใต
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน และ
สอดคลองกับพันธกรณีของไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

๒. มีขอสังเกต  
    ๒.๑ อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ มาตรา ๒๘ วรรค ๑ 
ประกอบมาตรา ๒๓ ซึ่งกําหนดให (๑) จะตองมีหนวยงานกําหนดเน้ือท่ี และพ้ืนท่ี
ท่ีจะอนุญาตใหทําการเพาะปลูก (๒) เฉพาะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันท่ีจะไดรับ
สิทธิในการเพาะปลูก (๓) ใบอนุญาตแตละใบจะตองระบุขนาดของท่ีดินท่ีอนุญาต
ใหทําการเพาะปลูก (๔) ผูท่ีทําการเพาะปลูกจะตองสงมอบผลผลิตตอหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองซื้อและครอบครองผลผลิตโดยมิ
ชักชาและไมชากวา ๔ เดือน หลังจากการเก็บเก่ียวไดสิ้นสุดลง และ (๕) 

- รับขอสังเกต 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองมีอํานาจโดยสมบูรณในอันท่ีจะนําเขา สงออก ขาย
สง และจัดการคลัง 
        ดังน้ัน ในกรณีท่ีอนุญาตใหผูปวยท่ีไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพฯ 
สามารถปลูกกัญชาได อย.ในฐานะสวนราชการเจาของเรื่อง จะตองสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการผลิตกัญชาโดยผูปวย ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเปนการขัด
ตอพันธกรณีระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาเดี่ยวและพิธีการสารขางตน 
    ๒.๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษระหวางประเทศมีขอ
สงสัยวารัฐภาคีมีความสุมเสี่ยงท่ีจะละเมิดอนุสัญญาเดี่ยวฯ คณะกรรมการฯ 
สามารถท่ีจะใหคําปรึกษา/แนะนํากับรัฐภาคีเพ่ือแกไขสถานการณได ตลอดจน
ออกมาตรการท่ีจําเปน อาทิ การแนะนําใหรัฐภาคีอ่ืนหามนําเขา/สงออก สารเสพ
ติดท่ีใชในทางการแพทยไปยังรัฐภาคีท่ีเพิกเฉยตอคําแนะนําของคณะกรรมการฯ 
ตามขอ ๑๔ ของอนุสัญญาเดี่ยวฯ 

๓๑. แพทยสภา  ๑. มาตรา ๒๖/๒ (๔) การผลิตน้ันเปนการผลิตในระดับไหน เพราะใชคําวาผลิต 
ไมไดใชคําวาปลูก  

 และการรับรองจะเปนในรูปแบบใด รับรองไดมากนอยแคไหน 
 
 
 
๒. มาตรา ๒๖/๕ (๗) หมอท่ีจะรับรองผูปวยจะตองออกตามประกาศฯ ซึ่งไม

สอดคลองกับมาตรา ๒๖/๒ (๔) 
 
๓. มีวิธีควบคุมการเสพติดของผูปวยไดอยางไร 

- นิยามของคําวา “ผลติ” ตาม พรบ.ยส.มี
ความหมายตั้งแต ปลูก ผสม ปรุง แปร
สภาพ ซึ่งกรณีของผูปวย นอกจากปลูกแลว 
อาจมีการแปรสภาพ หรือสกัดดวย ซึ่ง
รูปแบบการใชแบบใด จะเปนไปตามท่ี
แพทยสั่ง 

- เจตนากําหนดใหสอดคลองกับ พรบ.ฉ.๗ ซึ่ง
กําหนดใหกรณีของแพทยออกเปนประกาศ 
สธ 

- รับความเห็น และมาตรการควบคุมตางๆ จะ
กําหนดไวในกฎกระทรวง และในหลักสูตร
การอบรมสําหรับแพทยท่ีจะเปนผูใหการ
รับรองดวย 
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ลําดับท่ี   รายช่ือ 
ผูใหความเห็น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ 

ประเด็นความเห็น และขอเสนอแนะ ผลการพิจารณา 

๓๒. กรมการแพทย  ๑. ถาใหประชาชนปลูก จะมีมาตรการควบคุมอยางไร เราจะสงเสริมการปลูกได 
แตจะทําอยางไรใหเขาอยูในกรอบ ตองไมลืมเหตุผลวากัญชาทําใหเสพติด 
ตองหากลยุทธ จะใชเง่ือนไขใดควบคุม 

๒. ถาแพทยทํานอกเง่ือนไขจะมีมาตรการลงโทษอยางไร 

- รับความเห็น และมาตรการควบคุมตางๆ จะ
กําหนดไวในกฎกระทรวง  

 
-กรณี ท่ี เ ก่ียว กับแพทย  จะ กําหนดไว ใน

ประกาศ สธ หรือในกฎกระทรวง 
 

๓๓. กระทรวง 
มหาดไทย 

 ๑. การประชาพิจารณควรลงสูพ้ืนท่ีดวย ไมควรประชาพิจารณผานเว็ปไซด
เทาน้ัน ควรมีการลงพ้ืนท่ีในจังหวัด เพ่ือใหเกิดความเห็นท่ีหลากหลาย 

๒. ใหผูปวย/ผูประกอบกิจการดานเกษตรกรรม ซึ่งความหมายคอนขางกวาง 
ดังน้ันควรจํากัดผูปวย และผูประกอบกิจการวาสามารถดําเนินการไดมากแค
ไหน ตามองคความรู เน่ืองจากประชาชนจะรับรู 

 ไมเหมือนกัน ซึ่งอาจเกิดปญหาตอการควบคุมการใช  

- ไดมีการประชาสัมพันธ ผานทางสํานักงาน
สาธารณสุขทุกจังหวัดดวยแลว 

- รับขอเสนอแนะ และปรับแกรางในสวนน้ี
แลวสําหรับคุณสมบัติของผูปวย  กําหนดไว
ในรางกฎกระทรวง และประชาสัมพันธ 
สรางการรับรูท่ีถูกตอง ท้ังตอแพทยผูสั่งใช 
และผูปวยตอไป 
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               สรุปความเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

ความเห็น ผลการพิจารณา 

กรณีท่ีเห็นชอบทุกประการ มีความเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ  สรุปไดดังนี้ 

เปนประโยชนกับผูปวย, เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูปวย, ชวยผูปวยประหยดั ,  
เปนประโยชนทางการแพทย , ควรสงเสริมการใช /เพ่ือการรักษาโรค 

 - รับความเห็นและขอเสนอแนะ 

เปนประโยชนกับเกษตรกร 

ชวยเศรษฐกิจชาต ิ

ชวยยับยั้งกัญชาใตดิน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

- ไมมีเหตุผล 

- มีประโยชนมากกวาโทษ/ ไมมีโทษ 

- ควรใหใชโดยไมผิดกฎหมาย 

กําหนดมาตรการกํากับดูแล ไดแก 
- ควรมีชองทางใหความรูในการใชกัญชา ในการรักษาโรค รวมถึงแนะนํา 

สายพันธ วิธีการ  ปลูก และการใชกัญชาในการรักษาโรคใหถูกตอง 
- เตรียมชองทางการใหผูปวยไดขออนุญาตการปลูกเพ่ือใชในการรักษาโรค  

ใหเพียงพอ รวดเร็ว และสะดวกดวยการข้ึนทะเบียนออนไลน 
- ประชาชนควรจะปลูกไดเสรี กัญชาคือ พืช ไมใชยาเสพติด 

เกิดมากอนมนุษยและสัตวโลก เพ่ือมาสรางความสมดุลของโลก 
- ควรใหใชบุคคลท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป 
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ความเห็น ผลการพิจารณา 

กรณีท่ี เห็นชอบ/ควรแกไข มีความเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

-  ควรมีการเปดอยางเสรี เปดสันทนาการได 
 
 

-  เกษตรกรสามารถรวมกลุมเพ่ือปลูก  และแปรรูปเพ่ือจําหนายขายสงตางประเทศได 

- ไมสามารถกระทําได เน่ืองจาก กัญชา ถูกควบคุมตามอนุสัญญาฯ 
ซึ่งกําหนดใหใชยาเสพตดิใหโทษทางการแพทยและการศึกษาวิจัยเทาน้ัน 
 
- ตามราง พรบ.น้ี ดําเนินการขออนุญาตได  

ควรเปดใหมีนํามาใชทดแทนสารเสพติดชนิดอ่ืน เชน เหลา บุหรี่ - ไมสามารถกระทําได 

ไมควรใหมีการผูกขาดจากนายทุนใหญ เชน เกิดการเอ้ือนายทุน - รับความเห็น 

สงเสริมใหเปนพืชเศรษฐกจิของประเทศ - รับความเห็น 

ควรมีมาตรการการควบคุมมิใหนําไปใชในทางท่ีผิด  
- ควบคุมเรื่องปรมิาณการครอบครอง การซื้อ การขาย 
- กําหนดพ้ืนท่ีการเสพ 
- ควบคุมปริมาณการปลูก 
- ควรจํากัดอายผุูปวยท่ีใชกัญชา 
- ควรมีการวัดระดับคณุภาพผูปวยและแพทยท่ีใชกัญชา 

- รับความเห็น เพ่ือกําหนดมาตราการ ไวในกฎกระทรวงการขออนุญาต 

ควรปรับแกกฎหมาย 
- ควรแกกฎหมายเพ่ือใหกระทบกับคนใตดินนอยลง/ปรับไมใหมโีทษทางอาญา 
- เพ่ิมบางมาตราใหผูปวยสามารถปลูกเพ่ือใชสําหรับรักษาตนเองได แตไมใหมีการ

จําหนายอยางท่ัวไป 
- ควรพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับเรื่องกัญชา เชน การปลูก การควบคมุสายพันธุเพ่ือใหม ี

คุณภาพท่ีด ี
 

 
- รับความเห็น การใชยาเสพตดิใหโทษตองเปนไปตามคําสั่งแพทยเทาน้ัน 
- ปรับแกไขตามราง พรบ.น้ีแลว 
 
- รับความเห็น นําไปหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ศึกษาผลดี และผลเสียของกัญชาอยางจริงจัง เปดโอกาสใหทําการวิจัยและพัฒนา ไดอยาง
อิสระ  

-  เปดใหมีการใชทางการแพทย และการศึกษาวิจัยไดแลว  

ประสานหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับการรบัรู เพ่ือใหเปนระบบและชัดเจน 
- ผูท่ีปลูกกัญชา เกรงวาจะไมมีความรู 

- รับความเห็น จะดําเนินการประชาสัมพันธ สรางการรับรูท่ีถูกตองตอไป 
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ความเห็น ผลการพิจารณา 

กรณีท่ี ไมเห็นชอบ มีความเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

การใหการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพ อาจทําใหเกิดการควบคุมท่ียากลําบากของผูปฏิบัติ  
จึงเสนอใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนผูใหการรับรองลําดับท่ี 1 รวมกับผูประกอบวิชาชีพอ่ืน 

- รับความเห็น ผูประกอบวิชาชีพท่ีใหการรับรองผูปวย ตองมีความรับผิดชอบตามหนาท่ี 

กังวลวาจะทําใหมีการนํากัญชาไปใชในทางท่ีผิด และสงผลกระทบเกิดเปนปญหาสังคม  
ปญหาเศรษฐกิจ 

- กําหนดการควบคุมในกฎกระทรวงการอนุญาตท่ีเก่ียวของ 

เห็นวากฎเกณฑยุงยากเกินไป อยากใหปลดกัญชาออกจากการเปนยาเสพตดิใหโทษ 
 

- อาจกระทําได หากมีการกําหนดกฎหมายควบคุมกัญชาเปนการเฉพาะ โดยจําเปนตองมีการ
กําหนดมาตรการควบคุมอยางเขมงวด และมีระดับไมต่ํากวามาตรการตามท่ีอนุสญัญาเดี่ยว
วาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.๑๙๖๑ กําหนดไว เน่ืองจาก กัญชา ถูกควบคุมตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศดังกลาว ซึ่งกําหนดใหใชยาเสพตดิใหโทษทางการแพทยและการศึกษาวิจัย
เทาน้ัน นอกจากน้ี ยังมีบทบัญญัตเิก่ียวกับมาตรการควบคุมและพันธกรณีท่ีประเทศสมาชิก
ตองดําเนินการ เชน การประมาณการณการใชยาเสพติดในประเทศ การแจงการนําเขา 
สงออก เปนตน โดยมีมาตรการดําเนินการกับประเทศท่ีไมปฏิบัติตามดวย 

ควรแกไขเน้ือหาราง พ.ร.บ.น้ีใหมท้ังหมด โดยกําหนดเปนมาตราหรอืบทบัญญัติเฉพาะเก่ียวกับ 
การปลูกและใชกัญชาของผูปวย และผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเก่ียวของ    

- รับความเห็น เน่ืองจากการอนุญาตใหออกเปนกฎกระทรวง 

อยากใหแกไข เน่ืองจากหากใหเลขา อย. เปนผูอนุญาต การอนุญาตจะชา และไมอยากใหมีบท
เฉพาะกาลใน 5 ปแรก เพ่ือสงเสรมิเอกชนท่ีมีศักยภาพ แตตองไมผกูขาด และไมปดโอกาสแก
ชาวบาน หรือผูปวย 
 

- รับความเห็น เน่ืองจาก การอนุญาตใหเปนอํานาจของเลขา อย. และในทางปฏิบัติจะมอบ
อํานาจให สสจ.ออกใบอนุญาตได 

- การล็อค ๕ ป กระทําเฉพาะการนําเขาเทาน้ัน เพ่ือปองกันตางชาต ิ 
สําหรับการขออนุญาตอ่ืนๆ สามารถดําเนินการไดทันที 

กรณีท่ี ไมออกความคิดเห็น มีความเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ตองการใหปลดกัญชาออกจากการเปนยาเสพตดิใหโทษ  - อาจกระทําได หากมีการกําหนดกฎหมายควบคุมกัญชาเปนการเฉพาะ โดยจําเปนตองมีการ

กําหนดมาตรการควบคุมอยางเขมงวด และมีระดับไมต่ํากวามาตรการตามท่ีอนุสญัญาเดี่ยว
วาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.๑๙๖๑ กําหนดไว เน่ืองจาก กัญชา ถูกควบคุมตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศดังกลาว ซึ่งกําหนดใหใชยาเสพตดิใหโทษทางการแพทยและการศึกษาวิจัย
เทาน้ัน นอกจากน้ี ยังมีบทบัญญัตเิก่ียวกับมาตรการควบคุมและพันธกรณีท่ีประเทศสมาชิก
ตองดําเนินการ เชน การประมาณการณการใชยาเสพติดในประเทศ การแจงการนําเขา 
สงออก เปนตน โดยมีมาตรการดําเนินการกับประเทศท่ีไมปฏิบัติตามดวย 




