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1.บทน ำ   

 
ด้วยกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด     
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับพระราชบัญญัติ  
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่                
9 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามล าดับ กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงได้จัดท าชุดความรู้ ส าหรับผู้ขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา ซึ่งประกอบด้วย  

(1)  คู่มือการขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก  
(2)  คู่มือการขออนุญาตผลิตยากัญชาโดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย  
(3)  คู่มือการขออนุญาตผลิตสารสกัดกัญชาหรือต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์   
(4)  คู่มือการขออนุญาตผลิตยาที่มกีัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา    
(5)  คู่มือการขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออกกัญชา  
(6)  คู่มือการขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา  
(7)   คู่มือการขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา    
(8)  คู่มือการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาเพ่ือการศึกษา 

วิจัย หรือใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์   
(9)  คู่มือการขอรับรองต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  

เอกสารชุดความรู้นี้ ได้รวบรวมข้อมูลประกาศกระทรวงฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 กัญชา และเป็นเครื่องมือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้ในการสื่อสาร
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และแนวทางการพิจารณาค าขอรับอนุญาต แก่ผู้ขออนุญาต 
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2.ขอบข่ำย   

 
เอกสารชุดความรู้ ส าหรับผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชานี้ มีขอบข่ายเฉพาะการ      
ขออนุญาตใช้ประโยชน์กัญชาที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2564  จึงไม่ครอบคลุมกำรขออนุญาตใช้ประโยชน์จากใบ กิ่ง ก้าน ราก      
ล าต้นกัญชา และสารสกัดกัญชาที่มีปริมาณสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบซึ่งมีสาร  
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ผลิต
ในประเทศ ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น 
ขอบข่ำยของคู่มือฉบับนี้จึงครอบคลุมเฉพาะการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
เฉพาะกัญชาโดยการปรุงยาให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย  
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3.กำรยื่นค ำขออนุญำต 
3.1 ผูข้ออนุญำตผลิตกัญชำโดยกำรปรุงยำส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำย ต้องเป็น 

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม                   
ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(2) สภากาชาดไทยที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(3) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพ้ืนบ้าน   
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

(4) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซ่ึงผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  
เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(5) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
รับรอง เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  

ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลคือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งมีชื่อเป็น
ผู้รับอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ตามใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ.๑๙) 

3.2 คุณสมบัติของผู้ขออนุญำต 
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ ดังนี้ 
(1) กรณีผู้ขออนุญำตเป็นหน่วยงำนภำครัฐ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์

หรือเภสัชกรรม 
(2) กรณีผู้ขออนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ ต้อง 

(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
(ค) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

(ช) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย หรือกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(4) กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคลต้อง 
(ก) จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(ข) ไม่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือ

กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
(ค) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย

วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย หรือกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(ง) กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(จ) มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(ฉ) ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล (ผู้ด าเนินกิจการ) ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับ    

ผู้ขออนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา ตามข้อ (3)  

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
ผู้ด ำเนินกิจกำร หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน ให้ด าเนินกิจการใน
การผลิต(โดยการปรุง)ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา แทนผู้ขออนุญาต ซึ่งต้องมีคณสมบัติตาม 3.2(2) 

3.3 วิธกีำรยื่นค ำขออนุญำต 
การยื่นค าขอให้ด าเนินการทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศ e-submission ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ เป็นช่องทางหลักในการยื่นค าขออนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 
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กรณีความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการยื่นค าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา ณ  จุดรับบริการ ดังตอ่ไปนี้   

 
 

ขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศ e-submission  
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ขั้นตอนที ่1 สรำ้งบัญชีผู้ใช้งำน (Open ID)  

*** กรณีท่ีเคยสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Open ID) แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได*้**  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขออนุญาตให้เป็นผู้ยื่นค าขออนุญาตทางระบบสารสนเทศ ต้องสร้างบญัชีผู้ใช้งาน (Open ID)  โดย
ด าเนินการได้ที ่website -ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.  www.egov.go.th  
 

 
 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/wp-
content/uploads/manual_open-id.pdf  
หากมีปญัหาการใช้งาน โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์: 02-612-4060  หรือ email: contact@dga.or.th 
 

ขั้นตอนที ่2 เปิดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศ e-submission ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ผู้ประสงค์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ e-submission ต้องยื่นเอกสารเพ่ือขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ (Admin) โดยมีช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ ดังนี้ 

 

 
 

 

http://www.egov.go.th/
http://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/manual_open-id.pdf
http://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/manual_open-id.pdf


 คู่มือการขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปรุงยา ส าหรับผูป้่วยเฉพาะราย อย. version1.1 ,date 31/3/65                                P a g e  | 7                                                                                   

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอสิทธิ์เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศ e submission กัญชำ  มีดังนี้  
o กรณผีู้ด าเนินกิจการประสงค์จะเป็นผู้เข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง ให้ยื่นค าขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

สารสนเทศ พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
o หากผู้ด าเนินกิจการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการเข้าใช้งานระบบแทน ให้ยื่นค าขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

สารสนเทศ (กรณีมอบอ านาจ) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับอ านาจ (หากประสงค์มอบ
อ านาจให้เข้าใช้งานระบบมากกว่า 1 ท่าน ให้ยื่นค าขอและหลักฐานตามจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ) 

o กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาให้เข้าใช้งานระบบด้วยตนเองโดยยื่นค าขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

ขั้นตอนที ่3  กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศ e-submission ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

เมื่อผู้ใช้งานได้รับการเปิดสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ โดย เข้าไปที ่URL : 
http://privus.fda.moph.go.th/   
 
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการยื่นขอรับอนุญาตและการอนุญาต  
ผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือ ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
ส าหรับผู้ประกอบการ https://cannabis.fda.moph.go.th/manual-cnb-entrepreneur/ 

 

 

 

 

http://privus.fda.moph.go.th/
https://cannabis.fda.moph.go.th/manual-cnb-entrepreneur/
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3.4 เอกสำรประกอบค ำขออนญุำต 
    1.  ค าขอรับใบอนุญาตผลิต (โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

(แบบกัญชา 2) 
2.  หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติของผู้ด าเนินกิจการ หรือ ผู้ขอ

อนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดาตามท่ีระบุในค าขออนุญาต ยกเว้น กรณีท่ีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ขออนุญาต ให้ยื่น
หนังสือรับรองตนเองของผู้ด าเนินกิจการ*  

3.  แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาต เส้นทางการเข้าถึงและขนาดพ้ืนที่ของสถานที่ผลิต และ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

4.  แบบแปลนอาคาร ภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารของสถานที่ผลิต 
5.  สูตรและรายละเอียดขั้นตอนการปรุงของแต่ละต ารับ 
6.  แผนการผลิต และแผนการใช้ประโยชน์* 
7.  มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชาที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ 

    8.  รายชื่อพร้อมส าเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
ให้การรับรอง เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

9.  หนังสือจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  
10. รูปถ่ายสถานที่ผลิต 
11. เอกสารหรือหลักฐาน ส าหรับคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในแต่ละราย 

11.1 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย  
o ให้ยื่นหนังสือที่หน่วยงานรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ด าเนินกิจการ  

หรอืมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งของหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ด าเนินกิจการ (กรณีมอบหมายโดย
ต าแหน่ง ให้ยื่นค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งของผู้รับมอบหมายด้วย) 

o ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือส าเนาใบรับรองการเป็นหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ปรุง 

11.2 กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
o ให้ยื่นส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกต ์ 
o ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ. 7)และ 
o ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)  

11.3 กรณหีมอพ้ืนบ้าน ให้ยื่นส าเนาใบรับรองการเป็นหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
11.4 กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษา  

o ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
o ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) 
o ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ. 19) 
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o ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
      ของผู้ปรุง 

o หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอานาจท าการแทนนิติบุคคล 
11.4 กรณีเป็นนิติบุคคล: ให้ยื่นเอกสารดังนี้ 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการสอดคล้องกับค าขออนุญาต และแสดงบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
สมาชิก ที่ยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่ 

o หนังสือแสดงว่าผู้ด าเนินกิจการได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลให้เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
o ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) และ 
o ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)  

หมำยเหตุ:   
* ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอ หนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองตนเอง แผนการผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ 

หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินกิจการ แสดงในภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับนี้ 

 3.5 ขั้นตอนและระยะเวลำกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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4. ข้อก ำหนดกำรปรุงและกำรสั่งใช้ยำที่มีกญัชำปรุงผสมอยู ่ส ำหรับคนไข้เฉพำะรำย  
ข้อก ำหนดด้ำนสถำนที่ปรุงยำ 
ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปรุงยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ต้องจัดเตรียมสถานที่ ตามข้อก าหนดดังนี้  
(1) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปรุงยาโดยแยกเป็นสัดส่วน และมีพ้ืนที่เหมาะสม 
(2) บริเวณท่ีปรุงยาต้องสร้างด้วยวัสดุที่ง่ายต่อการท าความสะอาด 
(3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมด้วยสบู่สาหรับล้างมือในบริเวณที่ปรุงยาตามความเหมาะสม 
(4) บริเวณโดยรอบต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกันมิให้แมลง สัตว์ หรือสิ่งอื่นเข้าไปบริเวณที่

ปรุงยา เพ่ือป้องกันการปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรือต ารับยาที่ปรุงแล้ว 
(5) ต้องมีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น 
(6) มีระบบน้ าส าหรับกระบวนการปรุงที่เหมาะสม 
(7) มีระบบการเก็บและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
(8) มีห้องหรือตู้เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้เป็นสัดส่วน แข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือ เครื่องป้องกัน

อย่างอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน 

ข้อก ำหนดด้ำนกำรปรุงยำ 
(1)     ผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย       
ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

(2) ผู้ปรุงยาต้องมีสุขภาพและอนามัยที่ดี ไม่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคท่ีอาจแพร่เชื้อโรคไปกับต ารับยาที่ปรุง 
และแต่งกายสะอาด เหมาะสมกับประเภทงานที่ปฏิบัติ 

(3)     ต้องปรุงยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ส าหรับคนไข้เฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(3)     วัตถุดิบที่น ามาใช้ปรุงยาต้องไม่มีสารปนเปื้อน โลหะหนัก หรือสารอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
(4)     ต้องปรุงยาตามกรรมวิธีและสูตรต ารับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  ทั้งนี้ ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ที่

สามารถขออนุญาตผลิตโดยการปรุงยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีรายชื่อต ารับยา ดังรายการต่อไปนี้   
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ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย หรือกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำมำรถปรุงยำตำมรำยช่ือนี้ 

ชื่อต ารับ ทีม่า 
1. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
2. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
3. ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
4. ยาแก้ลมขึน้เบื้องสูง  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
5. ยาไฟอาวุธ  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช 
6. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช 
7. ยาอัมฤตโอสถ  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช 
8. ยาอไภยสาลี  เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
9. ยาไพสาลี  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 
10. ยาท าลายพระสุเมรุ  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
11. ยาทัพยาธิคุณ  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
12. ยาแก้ไอส้ม  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 489 มัดที่ 32 ตู้ 112 ชั้น 5/2 หอสมุดแห่งชาติ 
13. ยาหอมเทพราจวน  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 218 มัดที่ 20 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
14. ยาพระศรีรัตนไตร  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 227 มัดที่ 20 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
15. ยาอินท์จักร  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 230 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
16. ยามหาอาวุธ  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 230 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
17. ยาผลเตโช  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 233 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
18. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 263 มัดที่ 23 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
19. ยาแก้ริดสีดวงหืดหอบ  ต ารายาเกร็ด เลขที่ 233 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
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หมอพื้นบ้ำน สำมำรถปรุงยำตำมรำยช่ือดังนี้ 

ชื่อต ารับ ที่มา 
1. น้ ามันหมอเดชา นายเดชา ศิริภัทร จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ยาตัดราก นายบุยมี เหนียวแน่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. น้ ามันภูพานพ่ออาน นายอาน อุทโท จังหวัดสกลนคร 
4. ยาต้มแก้อาการเลือดตกใน ช้ าใน นายสา บุดดีค า จังหวัดอุดรธานี 
5. ยอดยาวัดค าประมง พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี จังหวัดสกลนคร 
6. ต ารับน้ ามันสมุนไพร วัดค าประมง พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี จังหวัดสกลนคร 
7. ต ารับยาทาสมุนไพรอโรคยา พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี จังหวัดสกลนคร 
8. ต ารับนามันผสมกัญชา พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี จังหวัดสกลนคร 
9. ยาสรรพพยาธิ นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
10.ยาแก้ลมจั๊ก ลมบ้าหมู นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
11. ยามะเฮ็งคุด (ลมปะกัง) นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
12. ยาแก้ลมเกี่ยว นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
13. ยาแก้ไอ หอบหืด นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
14.ยาแกล้มผิดเดือน นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
15. ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ อัมพาต นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
16. ยาลมสันนิบาต นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 
17. ยาแก้ลม  นายอินสม อิทธิตัน จังหวัดล าพูน 

ข้อก ำหนดด้ำนกำรสั่งใช้ 
(1)   ต้องสั่งใช้และจ าหน่ายเฉพาะต ารับยาปรุงส าเร็จแก่คนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษา 
(2)   การสั่งจ่ายในแต่ละครั้ง ต้องไม่เกินปริมาณส าหรับการใช้ 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำเพิ่มเตมิ 
✓ ศึกษารายละเอียดสูตรต ารับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ได้ตามภาคผนวก  
✓ ศึกษาวิธีการปรุงยาได้จาก “แนวทางการปรุงยาเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม” โดยกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ https://ockt.dtam.moph.go.th/ 
✓ หมอพ้ืนบ้านที่ประสงค์จะขออนุญาตปรุงต ารับยาหมอพ้ืนบ้านดังกล่าวข้างต้น ควรเข้ารับการอบรม

หลักสูตร การปรุงต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบส าหรับคนไข้ของตน โดยกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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5. หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตผลิตกัญชำโดยกำรปรุงยำส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำย 

(1)  จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ปรุงยาที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นป้ายที่ท าจากวัตถุถาวร 
และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม ระบุว่าเป็นสถานที่ปรุงยา แสดงเลขที่ใบอนุญาต ชื่อผู้รับ
อนุญาต และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(2)  ปรุงยาเฉพาะต ารับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(3)  ปรุงยาและเก็บยาที่ปรุงแล้วในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และจัดให้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยไม่ให้

สูญหาย 
(4)  จัดให้มีฉลาก หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชาที่ผลิต ทั้งนี้ ศึกษา

รายละเอียดการจัดท าฉลากได้ในหัวข้อถัดไป 
(5)  จัดให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการ

ใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ทั้งนี้ แบบรายงานปรากฎในภาคผนวก 
(6)  จัดให้มีการแยกเก็บกัญชาเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บในที่ซึ่งม่ันคงแข็งแรง มีกุญแจใส่ไว้ หรือ

เครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 
(7)  ในกรณีท่ีกัญชาถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 
(8)  จัดให้มีการท าบัญชีรับ-จ่ายกัญชาตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอรายงานต่อเลขาธิการ ทราบเป็นรายเดือนและ

รายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี แล้วแต่กรณี บัญชีดังกล่าว ให้เก็บรักษาไว้ภายในห้าปีนับ
แต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชีและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ 
ทั้งนี้ แบบบัญชีและรายง่าย ปรากฎในภาคผนวก 
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กำรจัดท ำฉลำกยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วย 
ผู้ปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม) เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะรายของตน 
ต้องจัดท าฉลากผนึกไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุต ารับยากัญชาที่ปรุงขึ้น และส่งมอบให้ผู้ป่วย  
โดยฉลากต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1)   ชื่อต ารับ 
(2)   ขนาดและวิธีใช้ 
(3)   ชื่อผู้ป่วย 
(4)   ข้อความว่า “ค าเตือน (1) อาจเสพติดและให้โทษ ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง   (2) หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม 

ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์หรือเภสัชกร” 
(5)   ค าว่า “ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5” ด้วยอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวมีเส้นกรอบสีแดงเห็นได้ชัดเจน 
(6)   ปริมาณที่บรรจุ 
(7)   วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ปี ที่จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
(8)   เลขที่ใบอนุญาตผลิต(โดยการปรุง)ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

การขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปรุงยาให้คนไข้เฉพาะรายจะต้องมีใบอนุญาตจ าหน่าย
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ด้วยนะคะ จึงจะสามารถจ่ายยาให้คนไข้ของตนได้   

ดังนั้น ทุกท่านอย่าลืมยื่น “ค ำขอรับใบอนุญำตจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพำะกัญชำ เพ่ือใช้ในกำรบ ำบัดรักษำโรค (แบบฟอร์มกัญชำ 6)”  ด้วยนะคะ  

เมื่อได้รับใบอนุญาตท้ัง 2 ฉบับแล้ว จึงจะสามารถปรุงยาและจ่ายต ารับยากัญชาดังกล่าว
ตามท่ีได้รับอนุญาตให้แก่ผู้ป่วยของท่านได้ 
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ภำคผนวก 
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สูตรต ำรับยำแผนไทยที่เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕  

ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  
สำมำรถขออนุญำตผลติโดยกำรปรุงยำส ำหรบัคนไข้เฉพำะรำย 

ชื่อต ำรับ ที่มำ 
(1) ยำอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
(2) ยำแก้ลมเนำวนำรีวำโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(3) ยำน  ำมันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(4) ยำแก้ลมขึ นเบื องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(5) ยำไฟอำวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช  
(6) ยำแก้สัณฑฆำต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช 
(7) ยำอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช 
(8) ยำอไภยสำลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 
(9) ยำไพสำลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 
(10) ยำท ำลำยพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
(11) ยำทัพยำธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
(12) ยำแก้ไอส้ม ต ารายาเกร็ด เลขที่ 489 มัดที่ 32 ตู้ 112 ชั้น 5/2 หอสมุดแห่งชาติ 
(13) ยำหอมเทพร ำจวน ต ารายาเกร็ด เลขที่ 218 มัดที่ 20 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
(14) ยำพระศรีรัตนไตร ต ารายาเกร็ด เลขที่ 227 มัดที่ 20 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
(15) ยำอินท์จักร ต ารายาเกร็ด เลขที่ 230 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
(16) ยำมหำอำวุธ ต ารายาเกร็ด เลขที่ 230 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
(17) ยำผลเตโช ต ารายาเกร็ด เลขที่ 233 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
(18) ยำเขียวมหำสัมฤทธิ์ ต ารายาเกร็ด เลขที่ 263 มัดที่ 23 ตู้ 112 ชั้น 2/2หอสมุดแห่งชาติ 
(19) ยำแก้ริดสีดวงหืดหอบ ต ารายาเกร็ด เลขที่ 233 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2 หอสมุดแห่งชาติ 
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๑.ยาอัคคินีวคณะ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 10 ชนิด รวมน้ าหนัก 27 ส่วน ดังนี้ 

รำยกำร ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำร ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ กัญชำ 1 ส่วน ๖ สะค้ำน 2 ส่วน 
๒ ยิงสม (โสม) 1 ส่วน ๗ ขิงแห้ง 3 ส่วน 
๓ เปลือกอบเชย 2 ส่วน ๘ เจตมูลเพลิง 4 ส่วน 
๔ ใบกระวำน 2 ส่วน ๙ ดีปลี 4 ส่วน 
๕ กำนพลู 2 ส่วน ๑๐ น  ำตำลกรวด 6 ส่วน 

รูปแบบยำ  ยาผง 
สรรพคุณ  แก้อาเจียน 4 ประการ ด้วยติกกะขาคินีก าเริบ และวิสมามันทาคินีอันทุพล จึงคลื่นเหียนอาเจียน 
มิให้ เสวยพระกระยาหารได้ ให้จ าเริญพระธาตุทั้ง 4 ให้เสวยพระกระยาหาร เสวยมีรสชูก าลัง 
ขนำดและวิธีใช ้   รับประทานครั้งละ 1 สลึง ละลายน้ าผึ้งรวง (เวลาเช้า) 

ที่มำของต ำรับยำ  คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 
“  อัคคินีวคณะ ให้เอา กันชา ยิงสม สิ่งละส่วน เปลือกอบเชย ใบกระวาน กานพลู สค้าน สิ่งละ 2 ส่วน ขิงแห้ง 3 
ส่วน รากเจตมูลเพลิง ดีปลี สิ่งละ 4 ส่วน น ้าตาลกรวด 6 ส่วน กระท้าเป็นจุณ น ้าผึ งรวงเป็นกระสาย บดเสวยหนัก
สลึง 1 แก้อาเจียน 4 ประการ ด้วยติกกะขาคินีก้าเริบ และวิสมามันทาคินีอันทุพล จึงคลื่นเหียนอาเจียน มิให้เสวย
พระกระยาหารได้ ให้จ้าเริญพระธาตุทั ง 4 ให้เสวยพระกระยาหาร เสวยมีรสชูก้าลังยิ่งนัก ข้าพระพุทธเจ้า ขุนประ
สิทธิโอสถจีน ประกอบทูลเกล้าฯถวาย ครั งสมเด็จพระนารายณ์เปนเจ้าเมืองลพบุรี เสวยเพลาเช้าอัตรา ดีนักแล  ฯ” 
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๒.ลมเนาวนารีวาโย 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 12 ชนิด รวมน้ าหนัก 12  ส่วน ดังนี้ 

รำยกำร ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำร ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ กัญชำ 1 ส่วน ๗ ตำนหม่อน 1 ส่วน 
๒ ดีปลี 1 ส่วน ๘ ลูกจันทน์ 1 ส่วน 
๓ พริกไทย 1 ส่วน ๙ ดอกจันทน์ 1 ส่วน 
๔ ขิงแห้ง 1 ส่วน ๑๐ สมุลแว้ง 1 ส่วน 
๕ ขอบชะนำงแดง 1 ส่วน ๑๑ อบเชย 1 ส่วน 
๖ ขอบชะนำงขำว 1 ส่วน ๑๒ กำนพลู 1 ส่วน 

รูปแบบยำ   ยาผง 
สรรพคุณ  แก้ลมปลายปัตคาดปลายสันทฆาตเจือกันกล่าวคือจับต้นคอเป็นต้นก็ดี ในล าคอก็ดี เหตุว่าแล่นถึง
กันมักบังเกิดแก่สตรีทรงครรภ์ กระท าให้ปลายมือปลายเท้า ดุจปลาดุกยอก แล้วขึ้นมาจับเอาต้นคอให้คอแข็ง จะ
เบือนคอก็มิได้ สมมติว่าคอแข็งแล้วกระท าพิษให้ร้อนเป็นก าลัง 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ 1 สลึง ละลายน้ าผึ้ง วันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น (รับประทาน ๗ วันหาย) 

ที่มำของต ำรับยำ  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
“สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะก้าเนิดแห่งลม อันชื่อว่าเนาวนารีวาโย เป็นค้ารบ ๑๘ นั นเกิดแต่ปลายปัตคาดปลาย
สันทฆาตเจือกันกล่าวคือจับต้นคอเป็นต้นก็ดี ในล้าคอก็ดี เหตุว่าแล่นถึงกันมักบังเกิดแก่สตรีทรงครรภ์ กระท้าให้
ปลายมือปลายเท้า ดุจปลาดุกยอก แล้วขึ นมาจับเอาต้นคอให้คอแข็ง จะเบือนคอก็มิได้ สมมติว่าคอแข็งแล้วกระท้า
พิษให้ร้อนเป็นก้าลัง จึงพระฤาษีเพทะกะเทพให้แต่งยานี แก้ เอากัญชา ๑, ดีปลี ๑, พริกไทย ๑, ขิงแห้ง ๑, ขอบชะ
นางทั ง ๒, ตานหม่อน ๑, ลูกจันทน์ ๑, ดอกจันทน์, สมุลแว้ง ๑,อบเชย ๑, กานพลู ๑, เอาเสมอภาค ท้าเป็นจุณบด
ละลายน ้าผึ งกินหนัก ๑ สลึง ให้กินเช้าเย็น อาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าให้กิน ๗ วันหายวิเศษนัก ฯ”  
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๓.ยาน ้ามันสนั่นไตรภพ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 17 ชนิด ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ ใบกะเพรำ 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๐ ลูกคัดเค้ำ 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) 
๒ ใบแมงลัก 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๑ ลูกจันทน์ ๑ สลึง 
๓ ผักเสี ยนผี 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๒ กระวำน ๑ สลึง 
๔ กระชำย 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๓ กำนพลู ๑ สลึง 
๕ กัญชำ 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๔ เทียนด ำ ๑ สลึง 
๖ พริกไทย 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๕ เทียนขำว ๑ สลึง 
๗ หอมแดง 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๖ กำรบูร ๑ สลึง 
๘ หญ้ำไทร 1 กิโลกรัม (น้ าหนักสด) ๑๗ น  ำมันงำ ๑ ทะนาน 
๙ เกลือสมุทร 1 กิโลกรัม    

รูปแบบยำ  ยาน้ ามัน (หุงให้คงแต่น้ ามัน) 
สรรพคุณ  แก้กล่อนกษัยทั้งปวง ครอบดานทุกประการ  
ขนำดและวิธีกำรใช้ ใช้น้ ามันทารีดท้อง ๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทานน้ ามัน ๓ วัน 
ที่มำของต ำรับยำ  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
“ สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกระษัยโรคอันบังเกิดขึ นเป็นอุปปาติก คือกระษัยเหล็กนั นเป็นค้ารบ ๓ มีประเภท
กระท้าให้หน้าเหน่าและท้องน้อยนั นแข็งดุจดังแผ่นศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มิได้ ครั นแก่เข้าแข็งลามขึ นไปถึงยอ
ดอก และให้บริโภคอาหารมิได้ ให้ปวดขบดังจะขาดใจตายดังนี  ฯ 
ขน าน ห นึ่ ง เอ า ใบ ก ะ เพ รา  ใบ แม งลั ก  ผั ก เสี ย น ผี  ก ระช าย  กัญ ชา  พ ริ ก ไท ย  ห อม แด ง ห ญ้ า ไซ  
เกลือสมุทร ลูกคัดเค้า ต้าเอาน ้าสิ่งละทะนาน น ้ามันงาทะนานหนึ่งหุงคงแต่น ้ามันเอา ลูกจันทน์ กระวาน กานพลู  
เทียนด้า เทียนขาว การบูร สิ่งละ ๑ สลึง บดปรุงลงในน ้ามัน จึ่งเอามาทาท้องรีดเสียให้ได้ ๓ วันก่อนแล้วจึ่งกิน
น ้ามันนี  ๓ วัน หายดีนัก น ้ามันชื่อ สนั่นไตรภพ ครอบดานทุกประการ ฯ” 
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๔.ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 18 ชนิด รวมน้ าหนัก 198 ส่วน ดังนี้ 

รำยกำร
ที ่

ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ ยำด ำ 4 ส่วน ๑๐ มหำหิงคุ์ 8 ส่วน 
๒ กัญชำ 4 ส่วน ๑๑ ว่ำนเปรำะ 12 ส่วน 
๓ อุตพิด 4 ส่วน ๑๒ ผลผักชี 12 ส่วน 
๔ ดองดึง 4 ส่วน ๑๓ ขิงแห้ง 16 ส่วน 
๕ กระเทียม 6 ส่วน ๑๔ แก่นแสมทะเล 16 ส่วน 
๖ ว่ำนน  ำ 8 ส่วน ๑๕ รำกส้มกุ้ง 16 ส่วน 
๗ ชะเอมเทศ 8 ส่วน ๑๖ สะค้ำน 16 ส่วน 
๘ โกฐน  ำเตำ้ 8 ส่วน ๑๗ พริกไทย 24 ส่วน 
๙ โกฐพุงปลำ 8 ส่วน ๑๘ เปลือกกันเกรำ 24 ส่วน 

 
รูปแบบยำ    ยาผง 
สรรพคุณ  แก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ 1 สลึง ละลายน้ าผึ้ง 
ที่มำของต ำรับยำ  ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 “สิทธิการิยะ จะกล่าวด้วยต้ารายาคือวิเศษสรรพคุณส้าเร็จ อันอาจารย์เจ้าในก่อนประมวลไว้ ให้แก้    
สรรพโรคทั งปวงต่าง ๆ สืบกันมา ฯ ในที่นี จะว่าแต่สรรพคุณวิเศษ คือคณะสรรพยาที่จะแก้ซึ่งโรคสรรพลมทั งปวงอัน
ก้าเริบพัดขึ นเบื องบนนั นโดยนัยดังนี  ฯ 
 ยาแก้ลมขึ นสูง เอายาด้า, กัญชา, อุตพิด, ดองดึง สิ่งละ ๔ ส่วน กระเทียม ๖ ส่วน, ว่านน ้า, ชะเอมเทศ,  
โกฐน ้าเต้า, โกฐพุงปลา, มหาหิงคุ์ สิ่งละ ๘ ส่วน ว่านเปราะ, ผลผักชี สิ่งละ ๑๒ ส่วน ขิงแห้ง, แก่นแสมทะเล,  
รากส้มกุ้ง, สะค้าน สิ่งละ ๑๖ ส่วน พริกไทย, เปลือกกันเกรา สิ่งละ ๒๔ ส่วน ท้าเป็นจุณบดละลายน ้าผึ งรวง ให้กิน
หนัก ๑ สลึง แก้ลมขึ นสูงหายดีนัก ฯ” 
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๕.ยาไฟอาวุธ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 32 ชนิด รวมน้ าหนัก 74 ส่วน ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ ผลจันทน์ 1 ส่วน ๑๗ แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 
๒ ดอกจันทน์ 1 ส่วน ๑๘ อุตพิด 2 ส่วน 
๓ กระวำน 1 ส่วน ๑๙ เปลือกสมุลแว้ง 2 ส่วน 
๔ กำนพลู 1 ส่วน ๒๐ ดีปลี 2 ส่วน 
๕ โกฐสอ 1 ส่วน ๒๑ ใบพิมเสน 2 ส่วน 
๖ โกฐเขมำ 1 ส่วน ๒๒ รำกจิงจ้อ 3 ส่วน 
๗ โกฐหัวบัว 1 ส่วน ๒๓ รำกส้มกุ้ง 3 ส่วน 
๘ โกฐจุฬำลัมพำ 1 ส่วน ๒๔ รำกเปล้ำน้อย 3 ส่วน 
๙ โกฐเชียง 1 ส่วน ๒๕ รำกเปล้ำใหญ่ 3 ส่วน 
๑๐ เทียนด ำ 1 ส่วน ๒๖ รำกสะค้ำน 3 ส่วน 
๑๑ เทียนแดง 1 ส่วน ๒๗ รำกพำดไฉน 3 ส่วน 
๑๒ เทียนขำว 1 ส่วน ๒๘ สหัศคุณเทศ 4 ส่วน 
๑๓ เทียนข้ำวเปลือก 1 ส่วน ๒๙ บุกรอ 9 ส่วน 
๑๔ เทียนตำตั๊กแตน 1 ส่วน ๓๐ พริกไทย ๑6 ส่วน 
๑๕ ชะเอมเทศ 1 ส่วน ๓๑ ขิงแห้ง ๑6 ส่วน 
๑๖ กัญชำ 1 ส่วน ๓๒ เจตมูลเพลิง ๑6 ส่วน 

สรรพคุณ  แก้ซาง ๗ จ าพวก แก้ตานโจรทั้ง ๑๒ จ าพวก แก้หืดน้ านมทั้ง ๗ จ าพวก แก้ไอผอมเหลืองแลแก้ไส้พอง
ท้องใหญ่ แก้พุงโรแลลม จุกเสียด แลแก้ป้าง แก้ม้ามแก้ดานเสมหะให้ปวดมวนเสียดแทง แลแก้อุจจาระเป็นเสมหะโลหิต
ระคนกันมักให้ถอยก าลัง แลมักให้เป็นไข้ไม่รู้สึกตัวให้ลงเป็นโลหิต แลแก้ไข้เพ่ือเสมหะเพ่ือลมโหด 

รูปแบบยำ  ยาปั้นแท่ง (ท าเป็นจุณ ใช้น้ ามะนาวเป็นกระสาย บดท าแท่ง) 

ที่มำของต ำรับยำ  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๘ 

“...อันว่าลมที่กลิ งขึ นกลิ งลงแลลั่นอยู่ในท้องที่เปนป้างคลื่นดุจดังลูกฟูกนั นก็หาย ถ้าไม่หายท่านให้แต่งยาอันชื่อว่า
อินทจักร์นั นให้กินต่อไป ถ้ามิฟังยาอันใดแล้ว ท่านให้แต่งยาอันชื่อว่าไฟอาวุธนั นให้กินต่อไป 
ยาชื่อไฟอาวุธขนานนี  เอาผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ โกฐทั ง ๕ เทียนทั ง ๕ ชะเอมเทศ ๑ 
กันชา ๑ แก่นแสมทะเล ๑ เอาสิ่งละ ๑ ส่วน อุตพิด ๑ เปลือกสมุลแว้ง ๑ ดีปลี ๑ ใบพิมเสน ๑ เอาสิ่งละ ๒ ส่วน 
รากจิงจ้อ ๑ รากส้มกุ้ง ๑ รากเปล้าน้อย ๑ รากเปล้าใหญ่ ๑ รากสะค้าน ๑ รากพาชไหน ๑ เอาสิ่งละ      ๓ ส่วน 
สหัศคุณเทศ ๔ ส่วน บุกรอ ๙ ส่วน พริกไทย ๑ ขิงแห้ง ๑ รากเจตมูล ๑ เอาสิ่งละ ๑๖ ส่วน รวมยา ๓๒ สิ่งนี 
ท้าเปนจุณ เอาน ้ามะนาวเปนกระสายบดท้าแท่งไว้ กินแก้ทราง ๗ จ้าพวก แก้ตานโจรทั ง ๑๒ จ้าพวก แก้หืดน ้านม
ทั ง ๗ จ้าพวก แก้ไอผอมเหลือง แลแก้ไส้พองท้องใหญ่ แก้พุงโรแลลมจุกเสียด แลแก้ป้างแก้ม้ามแก้ดานเสมหะให้
ปวดมวนเสียดแทง แก้อุจจาระเปนเสมหะโลหิตระคนกันมักให้ถอยก้าลัง มักให้เปนไข้ไม่รู้สึกตัวให้ลงเปนโลหิต แก้
ไข้เพ่ือเสมหะเพ่ือลม” 
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๖.ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 1๕ ชนิด รวมน้ าหนัก 2๑ ส่วน ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น้ ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น้ ำหนักยำ 
๑ สะค้ำน 1 ส่วน ๘ โกฐพุงปลำ 1 ส่วน 
๒ ผักแพวแดง 1 ส่วน ๙ โกฐจุฬำลัมพำ 1 ส่วน 

๓ ดองดึง 1 ส่วน ๑๐ กัญชำ 1 ส่วน 

๔ ว่ำนน้ ำ 1 ส่วน ๑๑ อุตพิด 1 ส่วน 

๕ มหำหิงคุ์ 1 ส่วน ๑๒ ชะเอมเทศ 1 ส่วน 

๖ เนื้อในฝักรำชพฤกษ์ 1 ส่วน ๑๓ ดีปลี 1 ส่วน 

๗ โกฐสอ 1 ส่วน ๑๔ แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 

   ๑๕ พริกไทย 7 ส่วน 
 ส่วนประกอบอ่ืนในต ารับ 

ใบกะเม็ง 
ผลประค าดีควาย 

สรรพคุณ  แก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง  
รูปแบบยำ  ยาผง (ท าผงแล้วเอาน้ าใบกะเม็ง น้ าผลประค าดีควายเอาเท่ากัน เคล้ายาให้ได้ ๗ ครั้ง ผึ่งให้แห้ง) 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ 1 สลึง ละลายน้ าผึ้ง 
ที่มำของต ำรับยำ  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖ 
“จะว่าด้วยโรคส้าหรับบุรุษหรือสัตรีก็เหมือนกัน แต่จะว่าด้วยบุรุษนั นก่อน ถ้าผู้ใดเปนโทษสัณฑฆาฏแล 
กล่อนแห้งมักให้ผูกพรรดึกแลลมเสียดแทง ให้เปนลูกเปนก้อนเปนดานในท้องให้เมื่อยขบทั่วสารพางค์ มักให้เจ็บบั น
เอว ให้มือเท้าตายเปนเหน็บชา มักขัดหัวเหน่าน่าตะโพก ตึงสองราวข้างไปจนตลอดทวารหนัก ปัสสาวะเปนโลหิ ต
ให้ปวดสีสะวิงเวียนหน้าตา ปากเบี ยวตาแหกเสียงแห้งเจราไม่ไคร่ได้ยิน จักษุมืดหูหนัก แลจุกเสียดท้องขึ นแน่นน่า
อก เสพย์อาหารไม่มีรศ โรคทั งนี เปนเพ่ือวาตะ, เสมหะ, โลหิต, ก้าเริบ เมื่อจะเปนนั นให้เหม็นเนื อตัวแลอาหารถอย 
บางทีให้จับสบัดร้อนสท้านหนาว มักอยากของเปรี ยวหวานแลเย็น เปนทั งนี เพราะโลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง บุรุษ
แลสัตรีเปนเหมือนกันจะแก้ท่านให้แต่งยานี  
 ยาแก้โรคส้าหรับบุรุษขนานนี  เอาเถาสะค้าน ๑ ผักแพวแดง ๑ หัวดองดึง ๑ ว่านน ้า ๑ มหาหิงคุ์ ๑ 
เนื อในฝักราชพฤกษ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐจุลาล้าภา ๑ กันชา ๑ หวัอุตพิด ๑ ชะเอมเทศ ๑ ดีปลี ๑ แก่น
แสมทะเล ๑ ยาทั งนี เอาเสมอภาค พริกไทยกึ่งยา แต่ว่าผ่อนตามก้าลัง ท้าผงแล้วเอาน ้าใบกะเม็ง ๑ น ้าผล
ประค้าดีควาย ๑ เอาเท่ากันเคล้ายาให้ได้ ๗ ครั ง ผึ่งให้แห้งแล้วบดกับน ้าผึ งรับประทาน หนัก ๑ สลึง แก้โรค
ดังกล่าวมาแล้วแต่หลัง” 
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๗.ยาอัมฤตย์โอสถ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 22 ชนิด รวมน้ าหนัก 76 ส่วนดังนี้ 

รำยกำร
ที ่

ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ สหัสคุณ 1 ส่วน ๑๒ ลูกจันทน์ 1 ส่วน 
๒ แก่นแสมทะเล 1 ส่วน ๑๓ ดอกจันทน์ 1 ส่วน 
๓ รำกส้มกุ้ง 1 ส่วน ๑๔ กระวำน 1 ส่วน 
๔ มะตูม 1 ส่วน ๑๕ กำนพลู 1 ส่วน 
๕ มะแหน (สมอ

พิเภก) 
1 ส่วน ๑๖ ดีปลี 1 ส่วน 

๖ พิลังกำสำ 1 ส่วน ๑๗ เปลือกหอยโข่ง 3 ส่วน 
๗ สมอเทศ 1 ส่วน ๑๘ เปลือกหอยขม 3 ส่วน 
๘ สมอไทย 1 ส่วน ๑๙ เปลือกหอยแครง 3 ส่วน 
๙ โกฐเขมำ 1 ส่วน ๒๐ เบี ยผู้เผำ 3 ส่วน 
๑๐ เทียนด ำ 1 ส่วน ๒๑ กัญชำ 10 ส่วน 
๑๑ เทียนขำว 1 ส่วน ๒๒ พริกไทย 38 ส่วน 

สรรพคุณ  แก้ลมกษัยทั้งปวง 
รูปแบบยำ  ยาผง 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ ๑ สลึง วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า-เย็น 

 

ที่มำของต ำรับยำ  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖ 

 “ขนานหนึ่งชื่ออัมฤตย์โอสถ แก้ลมไกษยทั งปวงเอา สหัสคุณ ๑ แก่นแสมทเล ๑ รากส้มกุ้ง ๑ ลูกมะตูม 
๑  ลูกมะแหน ๑ ลูกพิลังกาสา ๑ สมอเทศ ๑ สมอไทย ๑ โกฏเขมา ๑ เทียนด้า ๑ เทียนขาว ๑ ลูกจันทน์ ๑ 
ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ดีปลี ๑ ยาทั งนี เอาเสมอภาค เอาเปลือกหอยโข่ง ๑ เปลือกหอยขม ๑ เปลือก
หอยแครง ๑ เบี ยผู้เผา ๑ เอาสิ่งละ ๓ ส่วน เอากันชา ๑๐ ส่วน เอาพริกไทย ๒ เท่ายาทั งหลาย ต้าผงกระสายยัก
ย้ายใช้ให้ชอบโรคทั งหลายเถิด ต้าราหลวง ๒ ขนานเท่านี แล” 
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๘.ยาอไภยสาลี 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 20 ชนิด รวมน้ าหนัก 50 บาท 2 สลึง ดังนี้ 

รำยกำร
ที ่

ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ ลูกจันทน์ ๑ สลึง ๑๑ เทียนขำว 2 บาท  
๒ ดอกจันทน์ ๒ สลึง ๑๒ เทียนตำตั๊กแตน 2 บาท 1 สลึง  
๓ กระวำน ๓ สลึง  ๑๓ เจตมูลเพลิง 3 บาท  
๔ กำนพลู 1 บาท  ๑๔ สมอไทย 3 บาท 1 สลึง  
๕ พิลังกำสำ 1 บาท 2 สลึง  ๑๕ สมอเทศ 3 บาท 1 สลึง  
๖ ว่ำนน  ำ 1 บาท 3 สลึง  ๑๖ บุกรอ 3 บาท 3 สลึง  
๗ โกฐสอ 2 บาท  ๑๗ หัศคุณเทศ 1 ต าลึง 2 บาท  
๘ โกฐเขมำ 2 บาท 1 สลึง  ๑๘ แก่นจันทน์เทศ 1 ต าลึง  
๙ เทียนข้ำวเปลือก 2 บาท 2 สลึง  ๑๙ กัญชำ 3 บาท 3 สลึง  
๑๐ เทียนแดง 2 บาท 3 สลึง ๒๐ พริกไทยล่อน 1 ต าลึง  

สรรพคุณ  แก้สารพัดลม ๘๐ จ าพวก แก้โลหิต ๒๐ จ าพวก แก้ริดสีดวง ๒๐ จ าพวก 
รูปแบบยำ  ยาผง 
ขนำดและวิธีใช ้                รับประทาน วันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น 

ที่มำของต ำรับยำ  เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑, ๒, ๓ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗ 

  “ยาอไภยสาลี เอาลูกจัน ๑ สลึง ดอกจัน ๒ สลึง ลูกกระวาน ๓ สลึง กานพลู ๑ บาท ลูกพิลังกาสา ๑ บาท ๒ 
สลึง ว่านน ้า ๑ บาท  ๓ สลึง โกฐสอ ๒ บาท โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง เทียนเข้าเปลือก ๒ บาท ๒ สลึง เทียนแดง ๒ บาท 
๓ สลึง เทียนขาว ๒ บาท เทียนตาตั๊กแตน         ๒ บาท ๑ สลึง เจตมูลเพลิง ๓ บาท สมอไทย ๓ บาท ๑ สลึง สมอเทศ ๓ 
บาท ๑ สลึง หัวบุกรอ ๓ บาท ๓ สลึง สหัศคุณเทศ ๑ ต้าลึง ๒ บาท จันทน์เทศ ๑ ต้าลึง กัญชา ๓ บาท ๓ สลึง พริกล่อน 
๑ ต้าลึง กินเช้าเย็นทุกวัน แก้สารพัดลม ๘๐ จ้าพวก แก้โลหิต ๒๐ จ้าพวก แก้ริดสีดวง ๒๐ จ้าพวก ยานี กินได้ ๓ เดือน 
หายโรคาพยาธิมิได้มีเลย ยาอายุวัฒนะทั งเกิดปัญญารู้หลักนักปราชญ์มากกว่าคนทั งปวง ถ้าผู้ใดพบให้ท้ากินวิเศษนัก ใคร
กินยานี ดุจยาทิพย์นั นแล ฯ” 
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๙.ยาไพสาลี 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา ๒๓ ชนิด รวมน้ าหนัก ๑๒๑ บาท ๑ สลึง ๑ เฟ้ือง ดังนี้ 
 
รำยกำร

ที ่
ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ ลูกจันทน์ ๑ สลึง ๑๓ เทียนข้ำวเปลือก ๖ สลึง 
๒ ดอกจันทน์ ๑ สลึง ๑๔ สมอไทย ๒ บาท 
๓ กระวำน ๑ สลึง ๑ เฟ้ือง ๑๕ สมอพิเภก ๒ บาท ๑ เฟ้ือง 
๔ กำนพลู ๒ สลึง ๑๖ โกฐสอ ๙ สลึง 
๕ ดีปลี ๒ สลึง ๑ เฟ้ือง ๑๗ โกฐเขมำ ๙ สลึง ๑ เฟ้ือง 
๖ พิลังกำสำ ๓ สลึง ๑๘ บุกรอ ๗ สลึง 
๗ ว่ำนน  ำ ๓ สลึง ๑ เฟ้ือง ๑๙ ขิงแห้ง ๑๐ สลึง ๑ เฟ้ือง 
๘ เกลือสินเธำว์ ๑ บาท ๒๐ เจตมูลเพลิง ๗ สลึง 
๙ เทียนด ำ ๑ เฟ้ือง ๒๑ หัสคุณเทศ ๕ บาท 
๑๐ เทียนเยำพำณี ๖ สลึง ๑ เฟ้ือง ๒๒ กัญชำ ๓๐ บาท 
๑๑ กำรบูร ๗ สลึง ๒๓ พริกไทยล่อน ๖๐ บาท 
๑๒ สมอเทศ ๗ สลึง ๑ เฟ้ือง ๒๔   

สรรพคุณ แก้สารพัดโรค ไส้เลื่อนกล่อน หืดไอ กุษฐัง เสมหะ ตามืด ตาฟาง หูหนวก หูตึง ลมสติมักหลงลืม เจ็บ
ตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก ขี้เรื้อน คุดทะราด เป็นฝีในเพดานและล าคอ ลมมักให้หาวเรอ ให้รากสะอึก ลมสะแก
เวียน นอนไม่หลับ ให้ง่วงเหงาหาวนอน ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย้อย หงอย เพ้อ พูดมิชัด 

รูปแบบยำ   ยาผง 

ขนำดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ ๑ สลึง กิน ๓ เวลา ละลายน้ าผึ้ง น้ าอ้อยแดง น้ านมโค 

ที่มำของต ำรับยำ  อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

 “๒๑๓๕. ยา ไพสาลี ว่า พระพุทธเจ้า ทรงให้พระอานนท์ท้าแจกเป็นทาน เอาลูกจันทน์ ดอกจันทน์ สิ่ง
ละ ๑ สลึง กระวาน ๑ สลึง ๑ เฟ้ือง กานพลู ๒ สลึง ดีปลี ๒ สลึง ๑ เฟ้ือง ลูกพิลังกาสา ๓ สลึง ว่านน ้า ๓ สลึง ๑ 
เฟ้ือง เกลือสินเธาว์ ๑ บาท เทียนด้า ๑ เฟ้ือง เทียนเยาพาณี ๖ สลึง ๑ เฟ้ือง การบูร ๗ สลึง สมอเทศ ๗ สลึง ๑ 
เฟ้ือง เทียนข้าวเปลือก ๖ สลึง  สมอไทย ๒ บาท สมอพิเภก ๒ บาท ๑ เฟ้ือง โกฐสอ ๙ สลึง  โกฐเขมา ๙ สลึง ๑ 
เฟ้ือง บุกรอ ๗ สลึง ขิงแห้ง ๑๐ สลึง ๑ เฟ้ือง เจตมูลเพลิง ๗ สลึง หัสคุณเทศ ๕ บาท กัญชา ๓๐ บาท พริกไทย
ร่อน ๖๐ บาท ยาทั งนี ท้าเป็นผงละลายน ้าผึ งน ้าอ้อยแดง น ้านมโคก็ได้ กิน หนัก ๑ สลึง กิน ๓ เวลา แก้สารพัดโรค 
ไส้เลื่อนกล่อน หืดไอ กุษฐัง เสมหะ ตามืด ตาฟาง หูหนวก หูตึง ลมสติมักหลงลืม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก  
ขี เรื อน คุดทะราด เป็นฝีในเพดานและล้าคอ ลมมักให้หาวเรอ ให้รากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ให้ง่วงเหงา
หาวนอน ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย้อย หงอย เพ้อ พูดมิชัด (คล้ายอภัยสาลี ขนาน ๑๘๓๒)” 
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๑๐.ยาท าลายพระสุเมรุ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 23 ชนิด รวมน้ าหนัก 71๔ เฟ้ือง ดังนี้ 

รำยกำร
ที ่

ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ ลูกจันทน์ 1 เฟ้ือง  ๑๓ เทียนตำตั๊กแตน 13 เฟื้อง  
๒ ดอกจันทน์ 2 เฟ้ือง  ๑๔ เทียนข้ำวเปลือก 14 เฟื้อง  
๓ กระวำน 3 เฟ้ือง  ๑๕ ขิงแห้ง 15 เฟื้อง 
๔ กำนพลู 4 เฟ้ือง  ๑๖ กัญชำ 16 เฟื้อง  
๕ เกลือสินเธำว์ 6 เฟ้ือง  ๑๗ เจตมูลเพลิง 17 เฟื้อง  
๖ ดีปลี 5 เฟ้ือง  ๑๘ บุกรอ 1๘ เฟ้ือง  
๗ ว่ำนน  ำ 7 เฟ้ือง  ๑๙ สมอไทย 19 เฟื้อง 
๘ โกฐสอ 8 เฟ้ือง ๒๐ สมอเทศ 20 เฟื้อง  
๙ โกฐเขมำ 9 เฟ้ือง  ๒๑ กำรบูร 21 เฟื้อง  
๑๐ เทียนด ำ 10 เฟื้อง  ๒๒ หัสคุณเทศ 21 เฟื้อง  
๑๑ เทียนแดง 11 เฟื้อง ๒๓ พริกไทยล่อน 462 เฟ้ือง  
๑๒ เทียนขำว 12 เฟื้อง     

สรรพคุณ  แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในร่างกาย ลมสะดุ้งแลสั่น
ไปทั้งตัว ลมเปรี่ยวด า แก้จุกผามม้านย้อย มารกะไษย ไส้พองท้องใหญ่ ลมคลั่งเพ้อ ลมอ ามะพฤกษ์อ ามะพาธ     
ลมปัตฆาต แก้โรคผิวหนัง ลมชักปากเบี้ยวตาแหก แก้ริดสีดวงทวาร แก้โรคเสมหะโลหิตเรื้อรัง 

รูปแบบยำ  ยาผง 

ขนำดและวิธีกำรใช้    รับประทานครั้งละ 1 สลึง ละลายน้ าอ้อยแดง หรือน้ านมโค 

ที่มำของต ำรับยำ  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม ๒ 

 “ยาท้าลายพระสุเมรุ เอาลูกจันทน์ ๑ เฟ้ือง ดอกจันทน์ ๑ สลึง ลูกกระวาน ๑ สลึงเฟ้ือง กานพลู ๒ สลึง 
เกลือสินเธาว์ ๓ สลึง ดีปลี ๒ สลึงเฟ้ือง หว้านน ้า ๓ สลึงเฟ้ือง โกฐสอ ๑ บาท โกฐเขมา ๑ บาทเฟ้ือง เทียนด้า ๕ สลึง 
เทียนแดง ๕ สลึงเฟ้ือง เทียนขาว ๖ สลึง        เทียนตาตั๊กแตน ๖ สลึงเฟ้ือง เทียนข้าวเปลือก ๗ สลึง ขิงแห้ง ๗ สลึง
เฟ้ือง กัญชา ๒ บาท รากเจ็ตมูลเพลิง ๒ บาทเฟ้ือง หัวบุกรอ ๙ สลึง        เนื อลูกสมอไทย ๙ สลึงเฟ้ือง เนื อลูกสมอเทศ 
๑๐ สลึง การะบูน ๑๐ สลึงเฟ้ือง หัศกุนเทศ ๑๐ สลึงเฟ้ือง พริกไทยล่อน ๕๗ บาท ๓ สลึง บดเป็นผงละลายน ้าอ้อยแดง 
หรือน ้านมโค กินครั งละ ๑ สลึง แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในร่างกาย ลม
สะดุ้งแลสั่นไปทั งตัว ลมเปรี่ยวด้า แก้จุกผามม้านย้อย มารกะไษย ไส้พองท้องใหญ่ ลมคลั่งเพ้อ ลมอ้ามะพฤกษ์อ้ามะพาธ 
ลมปัตฆาต แก้โรคผิวหนัง ลมชักปากเบี ยวตาแหก แก้ริดสีดวงทวาร แก้โรคเสมหะโลหิตเรื อรัง หายแล” 
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๑๑.ยาทัพยาธิคุณ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 1๖ ชนิด รวมน้ าหนัก ๓0 ส่วน ดังนี้ 

รำยกำร
ที ่

ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ สะค้ำน ๑ ส่วน ๙ โกฐพุงปลำ 1 ส่วน 
๒ ผักแพวแดง 1 ส่วน ๑๐ กัญชำ 1 ส่วน 
๓ ดองดึง 1 ส่วน ๑๑ อุตพิด 1 ส่วน 
๔ ว่ำนน  ำ 1 ส่วน ๑๒ เนื อในฝักรำชพฤกษ์ 1 ส่วน 
๕ ยำด ำ 1 ส่วน ๑๓ ชะเอมเทศ 1 ส่วน 
๖ มหำหิงคุ์ 1 ส่วน ๑๔ ดีปลี ๑ ส่วน 
๗ โกฐสอ 1 ส่วน ๑๕ แก่นแสมทะเล 1 ส่วน 
๘ โกฐจุฬำลัมพำ 1 ส่วน ๑๖ พริกไทยล่อน ๑๕ ส่วน  
 ส่วนประกอบอ่ืนในต ำรับ 

ใบกะเม็ง 
ลูกประค าดีควาย 

 

สรรพคุณ  แก้กล่อน ๕ ประการ ให้จุกเสียดและพรรดึกเป็นก้อนในอุทร เจ็บทั่วสรรพางค์กาย เจ็บสะเอวมือ
เท้าคายกระด้างและเมื่อยขบทุกข้อล าขัดแข้ง ขา เจ็บทวารหนักเบา ๆ พิการต่าง ๆ เจ็บศีรษะเวียนหน้าตาและเจ็บ
ไหล่ทั้งสองปากเปรี้ยวเสียงแหบแห้งขัดข้างอก ท้องขึ้น ท้องพองกินอาหารมิได้นอนไม่หลับ โรคทั้งนี้เป็นเพราะ
เสมหะแห้งในอกเป็นบ้าเพื่อดีลมเป็นบาดทะจิต 
รูปแบบยำ  ยาผง (ท าเป็นจุณ เคล้ายาด้วยน้ าใบกะเม็ง น้ าลูกประค าดีควาย ตากให้แห้งสิ่งละ ๗ ครั้ง) 
ขนำดและวิธีใช ้   รับประทานครั้งละ 1 สลึง ละลายน้ าผึ้ง 

ที่มำของต ำรับยำ  คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม ๒ 
 “ยาชื่อทัพยาธิคุณ เอาสะค้าน ผักแพวแดง ดองดึง หว้านน ้า ยาด้า มหาหิงคุ์ โกฐสอ โกฐจุลาล้าพา โกฐ
พุงปลา กัญชา หัวอุตพิด เนื อฝักราชพฤกษ์ ชะเอมเทศ ดีปลี แก่นแสมทะเล เอาสิ่งละ ๑ ส่วน พริกไทยล่อนเท่ายา
ทั งหลาย ต้าเป็นผง เอาน ้าใบก้าเม็ง น ้าลูกประค้าดีควาย เคล้ายาผงตากแดดให้แห้งสิ่งละ ๗ ครั ง แล้วบดด้วยน ้าผึ ง
กินหนัก 1 สลึง แก้กล่อน ๕ ประการ ซึ่งให้จุกเสียดแลเป็นพรรดึก แก้ลมเป็นก้อนในอุทร ให้เจ็บทั่วร่างกาย เจ็บ
สะเอว มือเท้าตายกระด้างแลเมื่อยขบทุกข้อทุกล้า ขัดแข้งขา เจ็บทวารหนัก เบาพิการต่าง ๆ เจ็บศีรษะเวียน
หน้าตา เจ็บไหล่ทั งสอง ปากเปรี ยว เสียงแหบแห้ง ขัดสีข้าง ขัดอก ท้องขึ น กินอาหารไม่มีรส นอนไม่ใคร่หลับ โรค
ทั งนี เป็นเพราะเสมหะแห้ง บุรุษและสตรีเป็นเหมือนกัน” 
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๑๒. ยาแก้ไอส้ม 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 9 ชนิด รวมน้ าหนักยา 9 ส่วน ดังนี ้

รำยกำร
ที ่

ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 

๑ สลัดได 1 ส่วน ๖ ไพล 1 ส่วน 
๒ พริกชี ฟ้ำ 1 ส่วน ๗ กะทือ 1 ส่วน 
๓ พริกเทศ 1 ส่วน ๘ มะขำมเปียก 1 ส่วน 
๔ พริกไทย 1 ส่วน ๙ เกลือ 1 ส่วน 
๕ กัญชำ 1 ส่วน (11.11%) ๑๐   

สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ  
รูปแบบ ยาลูกกลอน 
ขนำดและวิธีกำรใช้  อมครั้งละ ๑-2 เม็ด เมื่อมีอาการไอ วันละ ๓ - ๔ ครั้ง ดื่ม หรือจิบน้ าอุ่น หลังการใช้ยา 
ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 489 มัดที่ 32 ตู้ 112 ชั้น 5/2 ประวัติที่มา ได้มาจากวัดมหาธาตุฯ พ.ศ. 
2467 
 ๏ ยาแก้ไอส้ม แก้ไอทั งปวง ท่านให้เอา สลัดได 1 พริกชี ฟ้า 1 พริกเทศ 1 พริกไทย 1 กัญชา 1 ไพล 1 กะทือ ๑ 
ส้มมะขามเปียก 1 เกลือ 1 เอาเสมอภาคต้าลูกกลอนกินหายแล  
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๑๓. ยาหอมเทพร าจวน 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 3๘ ชนิด รวมน้ าหนักยา 3๘ ส่วน ดังนี ้

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ โกฐเชียง 1 ส่วน ๒๐ จันทน์แดง 1 ส่วน 
๒ โกฐสอ 1 ส่วน ๒๑ จันทน์ขำว 1 ส่วน 
๓ โกฐหัวบัว 1 ส่วน ๒๒ ชะเอม 1 ส่วน 
๔ โกฐเขมำ 1 ส่วน ๒๓ ดอกพิกุล 1 ส่วน 
๕ โกฐจุฬำลัมพำ 1 ส่วน ๒๔ ดอกบุนนำค 1 ส่วน 
๖ เทียนตำตั๊กแตน 1 ส่วน ๒๕ ดอกสำรภี 1 ส่วน 
๗ เทียนขำว 1 ส่วน ๒๖ เกสรบัวหลวง 1 ส่วน 
๘ เทียนข้ำวเปลือก 1 ส่วน ๒๗ ดอกมะลิซ้อน 1 ส่วน 
๙ เทียนแดง 1 ส่วน ๒๘ ดอกมะลิลำ 1 ส่วน 

๑๐ เทียนด ำ 1 ส่วน ๒๙ ดอกจ ำปำ 1 ส่วน 
๑๑ ลูกจันทน์ 1 ส่วน ๓๐ ดอกกระดังงำ 1 ส่วน 
๑๒ ดอกจันทน์ 1 ส่วน ๓๑ กัญชำ 1 ส่วน  
๑๓ กระวำน 1 ส่วน ๓๒ กฤษณำ 1 ส่วน 
๑๔ กำนพลู 1 ส่วน ๓๓ กะล ำพัก 1 ส่วน 
๑๕ แก่นสน 1 ส่วน ๓๔ ขอนดอก 1 ส่วน 
๑๖ สักขี 1 ส่วน ๓๕ น  ำประสำนทองสะตุ 1 ส่วน 
๑๗ ชะลูด 1 ส่วน ๓๖ พริกไทย 1 ส่วน 
๑๘ อบเชย 1 ส่วน ๓๗ ขิง 1 ส่วน 
๑๙ สมุลแว้ง 1 ส่วน ๓๘ ดีปลี 1 ส่วน 

สรรพคุณ แก้กลุ้มอกกลุ้มใจ ช่วยเจริญอาหาร 
รูปแบบ ยาผง 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ ๑–1.5 กรัม ละลายน้ ากระสายสุก ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
 น้ ากระสายที่ใช้  ละลายน้ าสุกกิน แทรกพิมเสนเล็กน้อย หากไม่มีพิมเสนใช้เพียงน้ าสุก 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
1. น้ าประสานทองต้องสะตุตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา  โดยน าใส่หม้อดินหรือกระทะ ตั้งไฟจนละลาย 
และฟูขาวดีทั่วกัน แล้วจึงยกลงจากไฟ จึงน าไปใช้ปรุงยาได้ 
2. ใช้กะล าพักสลัดได 
ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 218 มัดที่ 20 ตู้ 112 ชั้น 2/2 ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ 
ยาหอมชื่อเทพร้าจวน แก้นอนไม่หลับ แก้กลุ้มอกใจ โกฐ 5 เทียน 5 ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู สน สักขี 
ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง จันทน์ทั ง 2 ชะเอม พิกุล บุนนาค สารภี เกสรบัวหลวง มะลิซ้อน มะลิลา จ้าปา กระดังงา 
กัญชา กฤษณา กะล้าพัก ขอนดอก น ้าประสานทอง ตรีกฎก เอาเท่ากันท้าผงแทรกเครื่องหอม แก้ลมมีพิษฯ 
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๑๔. ยาพระศรีรัตนไตร 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 22 ชนิด รวมน้ าหนักยา 1,455 กรัม ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ พิมเสน 15 กรัม ๑๒ โกฐหัวบัว 60 กรัม 
๒ โกฐเขมา 30 กรัม ๑๓ เนื้อผลสมอไทย 60 กรัม 
๓ โกฐสอ 30 กรัม ๑๔ จันทน์ชะมด 60 กรัม 
๔ การบูร 45 กรัม ๑๕ กระวาน 75 กรัม 
๕ กานพลู 45 กรัม ๑๖ ลูกจันทน์ 75 กรัม 
๖ ลูกพิลังกาสา (ผลแก่จัด) 45 กรัม ๑๗ กฤษณา 75 กรัม 
๗ ดอกจันทน์ 45 กรัม ๑๘ กะล าพัก 75 กรัม 
๘ ดีปลี 60 กรัม ๑๙ มหาหิงคุ์ 90 กรัม 
๙ เนื้อผลสมอเทศ 60 กรัม ๒๐ ขิงแห้ง 90 กรัม 
๑๐ เนื้อผลสมอพิเภก 60 กรัม ๒๑ พริกหอม 120 กรัม 
๑๑ พริกไทย 60 กรัม ๒๒ กัญชา 180 กรัม  

สรรพคุณ  บ ารุงร่างกาย เจริญอาหาร ช่วยให้นอนหลับ เป็นยาอายุวัฒนะ 
รูปแบบ  ยาผง แคปซูล 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า และก่อนนอน   
น้ ากระสายที่ใช้  - น้ าผึ้งรวง 
ข้อมูลเพิ่มเติม - น้ ากระสาย ใช้เพียงน้ าผึ้งก็เพียงพอ ไม่แนะน าให้ใช้ขัณฑสกร 
 

ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 227 มัดที่ 20 ตู้ 112 ชั้น 2/2 ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ. 

๏ สิทธิการิยะ ท่านให้เอา มหาหิงคุ์ 1 ต้าลึง 2 บาท การบูร 3 บาท ดีปลี 1 ต้าลึง กระวาน 1 ต้าลึง 1 บาท สมอ
เทศ 1 ต้าลึง ลูกจันทน์ 1 ต้าลึง 1 บาท กานพลู 3 บาท กัญชา 3 ต าลึง กฤษณา 1 ต้าลึง 1 บาท  กะล้าพัก 1 
ต้าลึง 1 บาท จันทน์ชะมด 1 ต้าลึง สมอไทย 1 ต้าลึง ดอกจันทน์ 3 บาท ขิงแห้ง 1 ต้าลึง 2 บาท โกฐหัวบัว 1 
ต้าลึง โกฐเขมา 2 บาท โกฐสอ 2 บาท พิมเสน 1 บาท สมอพิเภก 1 ต้าลึง พริกหอม 2 ต้าลึง ลูกพิลังกาสา 3 
บาท พริกไทย 1 ต้าลึง ต้าเป็นผงละลายน ้าผึ งรวง เอาขัณฑสกรใส่ด้วย ให้กินเท่าลูกเดือยกินเช้ากินค่้า ให้จ้าเริญ
อายุศม์ บ้าบัดพยาธิทั งหลาย ชื่อพระศรีรัตนไตรแล 
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๑๕. ยาอินท์จักร 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 8 ชนิด รวมน้ าหนักยา 525 กรัม ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
1 หิงคุ์ยำงโพธิ์ 15 กรัม 
2 ว่ำนน  ำ 30 กรัม 
3 ลูกพิลังกำสำ (ผลแก่จัด) 30 กรัม 
4 ขิงแห้ง 30 กรัม 
5 พริกไทย 15 กรัม 
6 กัญชำ 15 กรัม  
7 ดีปลี 90 กรัม 
8 บุกรอ 300 กรัม 

สรรพคุณ  บ ารุงก าลัง เป็นยาอายุวัฒนะ 
รูปแบบ  ยาผง ยาแคปซูล 
ขนำดและวิธีกำรใช้  รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 
น้ ากระสายที่ใช้  น้ าผึ้งรวงหรือ น้ านมวัว          
ข้อมูลเพิ่มเติม  

๑. ตัวยาบุกรอต้องเตรียมตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา โดยถ้าเป็นตัวยาสด ให้หั่นเป็นแว่นบาง ๆ น ามาล้าง
น้ าสะอาด 7 ครั้ง แล้วน ามาตากหรืออบให้แห้ง คั่วด้วยไฟอ่อน ๆ พอสุก จึงน ามาปรุงยาได้ 

๒. หิงค์ยางโพธิ์ หมายถึง มหาหิงคุ์ซึ่งฆ่าฤทธิ์แล้ว 
๓. ว่านน้ า ปริมาณการใช้ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด  

ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 230 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2  ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ 

ยาชื่ออินท์จักร ขนานนี  ท่านให้เอา หิงยางโพธิ์ 1 บาท ว่านน ้า 2 บาท ลูกพิลังกาสา 2 บาท ขิงแห้ง 2 บาท 
พริกไทย 1 บาท กัญชา 1 บาท ดีปลี 1 ต้าลึง 2 บาท บุกรอ 5 ต้าลึง สิริยา 8 สิ่งนี ท้าเป็นจุณลายน ้าผึ งรวง 
น ้านมโคกินเท่าเม็ดพริกไทยไปจนหมด 1 เฟ้ือง มีก้าลังได้ถึง 200 บุรุษเป็นอายุวัฒนะ ยาขนานนี พระยาหงสาได้
เสพแล้วมีก้าลังมากนัก ท่านจึงตีค่าไว้เป็นราคา 100000 ต้าลึงทองฯ 
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๑๖. ยามหาอาวุธ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 10 ชนิด รวมน้ าหนักยา 637.5กรัม ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ กลอย 11.25 กรัม ๑๒ อุตพิด 60 กรัม 
๒ กระดำด 11.25 กรัม ๑๓ ดีปลี 60 กรัม 
๓ เจตมูลเพลิงแดง 11.25 กรัม ๑๔ ดอกจันทน์ 75 กรัม 
๔ ลูกจันทน์ 15 กรัม ๑๕ กัญชำ 75 กรัม  
๕ บุกรอ 60 กรัม ๑๖ พริกไทย 258.75 กรัม 

สรรพคุณ แก้ริดสีดวงผอมเหลือง ที่ท าให้มือตีนตาย เมื่อยล้า เสียดชายโครง 
รูปแบบ ยาผง แคปซูล 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ ๑-1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า และก่อนนอน 
น้ ากระสายที่ใช้     - น้ าผึ้งรวง 
ข้อมูลเพิ่มเติม กลอย กระดาด บุกรอ อุตพิด ต้องน าไปเตรียมตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา โดยถ้าเป็นตัวยาสด 
ให้หั่นเป็นแว่นบาง ๆ น ามาล้างน้ าสะอาด 7 ครั้ง แล้วน ามาตากหรืออบให้แห้ง คั่วด้วยไฟอ่อน ๆ พอสุก จึงน ามา
ปรุงยาได้ 
ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 230 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2  ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดฯ 
ยาชื่อมหาอาวุธขนานนี  ท่านให้เอา กลอย 3 สลึง กระดาด 3 สลึง เจตมูล 3 สลึง บุกรอ 1 ต้าลึง อุตพิด 1 ต้าลึง 
ดีปลี 1 ต้าลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 ต้าลึง 1 บาท กัญชา 1 ต้าลึง 1 บาท พริกไทย 4 ต้าลึง 1 บาท 1 
สลึง สิริยา 10 สิ่งนี ท้าเป็นจณุลายน ้าผึ งรวงกินผลพุทรา แก้ริดสีดวงผอมเหลืองให้ตกโลหิต แลแก้ริดสีดวงขึ นปาก 
ขึ นตา ขึ นลิ น ขึ นเพดาน ก็ดี แก้ตีนมือเหน็บชาแล แก้มือตีนตายเมื่อยล้าให้หนาวเสียวเสียดสีข้างแลชายโครงให้
ครั่นตัว แลให้หลับลืมตาเวลานั น  
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๑๗. ยาผลเตโช 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 13 ชนิด รวมน้ าหนักยา 341.25 กรัม ดังนี ้

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ กำรบูร 3.75 กรัม ๘     น  ำตำลทรำย    30 กรัม 
๒ กัญชำ 7.5 กรัม ๙ ใบกระวำน   33.75 กรัม 
๓ พริก 11.25 กรัม ๑๐ ผักแพวแดง   37.5 กรัม 
๔ ขิง 15 กรัม ๑๑ อบเชยเทศ   41.25 กรัม 
๕ กำนพลู 18.75 กรัม ๑๒  แก่นสน   45 กรัม 
๖ สะค้ำน 22.5 กรัม ๑๓    เจตมูลเพลิงแดง 48.75 กรัม 
๗ ดีปลี 26.25 กรัม    

สรรพคุณ บ ารุงไฟธาตุ แก้อาโปธาตุก าเริบที่ท าให้ปัสสาวะมาก 
รูปแบบ ยาผง แคปซูล 
ขนำดและวิธีกำรใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
น้ ากระสายที่ใช้ - น้ าสุก 
ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 233 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2  ได้จาก สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ 

ยาชื่อผลเตโช การบูร 1 สลึง กัญชา 2 สลึง พริก 3 สลึง ขิง 1 บาท กานพลู 1 บาท 1 สลึง สะค้าน 1 บาท 2 
สลึง ดีปลี 1 บาท 3 สลึง น ้าตาลทราย 2 บาท ใบกระวาน 2 บาท 1 สลึง ผักแพวแดง 2 บาท 2 สลึง อบเชย 2 
บาท 3 สลึง สน 3 บาท เจตมูล 3 บาท 1 สลึง ท้าเป็นจุณจ้าเริญเตโชธาตุให้กล้าขึ น แก้อาโปธาตุก้าเริบให้
ปัสสาวะมากวันละ 9 วันละ 10 ทะนานหายวิเศษนัก 
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๑๘. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 13 ชนิด รวมน้ าหนักยา 13 ส่วน ดังนี้ 

รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ รำยกำรที่ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
๑ รำกพุงดอ 1 ส่วน ๘ เปรำะหอม 1 ส่วน 
๒ รำกย่ำนำง 1 ส่วน ๙ ใบพิมเสน 1 ส่วน 
๓ รำกไม้เท้ำยำยม่อม 1 ส่วน ๑๐ กัญชำ 1 ส่วน  
๔ เถำมวกแดง 1 ส่วน ๑๑ หญ้ำแพรก 1 ส่วน 
๕ เถำมวกขำว 1 ส่วน ๑๒ หญ้ำปำกควำย 1 ส่วน 
๖ จันทน์แดง 1 ส่วน ๑๓ ใบไผ่ป่ำ 1 ส่วน 
๗ จันทน์ขำว 1 ส่วน    

สรรพคุณ  แก้ไข้ออกผื่น 
รูปแบบ  ยาผง แคปซูล 
ขนำดและวิธีกำรใช้  รับประทานครั้งละ 1 - ๑.๕ กรัม ละลายน้ าดอกไม ้ทุก 4–6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
 น้ ากระสาย - น้ าดอกไม้หรือน้ าดอกไม้เทศ (ถ้าหาน้ ากระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน) 
ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่  263 มัดที่  23 ตู้ 112 ชั้น 2/2 ได้มาจากหอสมุดแห่งชาติ          
พ.ศ.2459. 

ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ เอา รากพุงดอ 1 รากย่านาง 1 รากไม้เท้ายายม่อม 1 จันทน์ทั งสอง เชือกเขามวกทั งสอง 
เปราะหอม 1 ใบพิมเสน 1 กัญชา 1 หญ้าแพรก 1 หญ้าปากควาย 1 ใบไผ่ป่า 1 บดละลายน ้าดอกไม้กินหายแลฯ 
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1๙. ยาแก้ริดสีดวงหืดหอบ 

สูตรต ำรับยำ ประกอบด้วย ตัวยา 6 ชนิด รวมน้ าหนักยา 510 กรัม ดังนี้ 

ล าดับ ตัวยำ น  ำหนักยำ 
1 เปลือกหอยแครง ๓๐ กรัม 
2 เจตมลูเพลิงแดง 60 กรัม 
3 ขิงแห้ง 60 กรัม 
4 กำรบูร 60 กรัม 
5 กัญชำ 60 กรัม  
6 พริกไทย 240 กรัม 

สรรพคุณ  แก้ริดสีดวงหืดหอบ ไอ ท้องเป็นดาน 
รูปแบบ  ยาผง แคปซูล 
ขนำดและวิธีกำรใช้  รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร   เช้าและเย็น  
น  ำกระสำย   น้ าผึ้งรวง  - ถ้าหาน้ ากระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ าสุกแทน 
ข้อมูลเพิ่มเติม           เปลือกหอยแครง ต้องน าไปเตรียมตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา 
ที่มำ ต ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 233 มัดที่ 21 ตู้ 112 ชั้น 2/2  ได้จาก สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ 

ยาแก้ริดสีดวงหืดหอบ ไอ ท้องเป็นดาน ท่านให้เอา เจตมูลเพลิงแดง 1 ต้าลึง ขิงแห้งหนัก 1 ต้าลึง การบูร 1 ต้าลึง 
กัญชา 1 ต้าลึง เปลือกหอยแครง 2 บาท เอาพริกไทย 4 ต้าลึง ต้าเป็นผงละลายน ้าผึ ง กินเพลาละ 1 สลึง กินเช้า
เย็นทุกวัน โรคนั นหายฯ 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ❑ ของข้อที่เลือกและกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ขอรับใบอนุญาต (กรณรีายใหม่)  
❑ ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี ................................................................. ประจ าปี พ.ศ. ……..............………………………. 
❑ ขอรับใบแทนใบอนุญาตเลขท่ี...................................... เนื่องจากใบอนุญาต  ❑ สูญหาย  ❑ ถูกท าลายบางส่วนหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
  หมายเหตุ : กรณีขอตอ่อายุใบอนุญาตหรือขอรับใบแทนใบอนญุาต ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนที ่๑ และส่วนที่ ๒ 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ขออนุญาตและผู้ด าเนินกิจการ  
 ๑.๑ ชื่อผู้ขออนุญาต  

ช่ือ…นางสาวเปรมฤดี ชีวสีงบ...เพือ่การด าเนินการของ บริษัท นวรัตน์การแพทย์ จ ากัด...................................................................... 
(กรณีเป็นสถานพยาบาลเอกชน : ให้ระบุชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล                      
หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหากเป็นสถานพยาบาลของนิติบุคคลให้ระบุข้อความเพิ่มว่าเพื่อการด าเนินการของนิติบุคคลนั้น ดังนี้ “นาย ก. 
เพื่อการด าเนินการของบริษัท โรงพยาบาล..........................จ ากัด”) 

เลขประจ าตัวประชาชน 3-1012-04567-899  สัญชาติ........ไทย...................... 
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ----              

• กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตจดัตั้ง ..................................................... 

• กรณผีู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล   
โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ..14 1 03 0007 64..ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล.10110005961.... 

เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน 8910-111213-4 (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี.....79................................................................................................................................................ 
หมู่ที่...........9............. อาคาร/หมูบ่้าน................................................................................ ช้ันท่ี........................ ห้องที่............................ 
ตรอก/ซอย..........นวลจันทร์ 12.....ถนน.....นวลจันทร.์....... ต าบล/แขวง......คลองกุ่ม............... อ าเภอ/เขต...บึงกุ่ม................... 
จังหวัด.........กรุงเทพทหานคร............รหสัไปรษณยี์ 10240 โทรศัพท…์..02-3445678............... โทรสาร (ถ้ามี)….….-….………...…………. 
อีเมล์ (ถ้ามี).............-.................................................................................................................................................................................. 
 ๑.๒ ผู้ด าเนินกิจการ 
นาย/นาง/นางสาว..........นางสาวเปรมฤดี........................นามสกุล.........ชีวีสงบ...........................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน 3-1012-04567-899    สัญชาติ.........ไทย........................................ 
เลขรหสัประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน 8910-111213-4  (ตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย) 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี.....79................................................................................................................................................ 
หมู่ที่...........9............. อาคาร/หมูบ่้าน................................................................................ ช้ันท่ี........................ ห้องที่............................ 
ตรอก/ซอย..........นวลจันทร์ 12.....ถนน.....นวลจันทร.์....... ต าบล/แขวง......คลองกุ่ม............... อ าเภอ/เขต...บึงกุ่ม................... 
จังหวัด.........กรุงเทพทหานคร............รหสัไปรษณยี์ 10240 โทรศัพท…์..02-3445678............... โทรสาร (ถ้ามี)….….-….………...…………. 

อีเมล์ (ถ้ามี).............-.................................................................................................................................................................................. 

ค าขอรับใบอนุญาต 
ผลิต (โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

แบบกัญชา ๒ 
 

   (ส าหรับเจา้หน้าที่) 

 ❑  สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
 ยื่นที่ สสจ. .......................................................(โปรดระบ)ุ 

        เลขรับที่................................ วันที่รับ................................ 

 ❑  สถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นที่ อย.   
        เลขรับที่................................. วันที่รับ............................... 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขออนุญาต 
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แบบกัญชา ๒  

 
 

 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหลักฐาน  

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิต (โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) 
(โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และโปรดรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ)                     
 หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหนังสือรับรองตนเองเฉพาะกรณเีป็นหน่วยงานของรัฐ 
 แผนที่แสดงทีต่ั้งและพิกัดของสถานที่ท่ีขออนุญาต เส้นทางการเข้าถึงและขนาดพืน้ที่ของสถานที่ผลติ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกลเ้คยีง 
 แบบแปลนอาคาร ภาพถ่ายบรเิวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารของสถานท่ีผลิต  
 สูตรและรายละเอียดขั้นตอนการปรุงของแต่ละต ารับ 
 แผนการผลติ และแผนการใช้ประโยชน์ 
 มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการท าลายส่วนของกัญชาท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์  
 รายช่ือพร้อมส าเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเป็นผู้ปรุงยา 

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
 หนังสือจากหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕  
 รูปถ่ายสถานท่ีผลติ  
เอกสารหรือหลักฐาน ส าหรับคุณสมบัติผู้ขออนญุาตในแต่ละราย 
❑ กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย :  

- หนังสือท่ีหน่วยงานรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายใหด้ าเนินการแทน หรือค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งของทั้งผู้มอบ 
  และผู้รบัมอบอ านาจหรือรับมอบหมาย 

❑ กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือหมอพ้ืนบ้าน  

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการขออนุญาตปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
 ๑. ชื่อสถานที.่......................โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยรักษส์ุขภาพ..........................................................................................  
ตั้งอยู่ เลขท่ี............88................................................................................................................................................................................. 
หมู่ที่................ ตรอก/ซอย........................................................................ถนน............นวลจันทร์........................................  
ต าบล/แขวง...........คลองกุ่ม...............อ าเภอ/เขต......บึงกุ่ม.......................จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.........รหสัไปรษณีย์ 10240 

 โทรศัพท…์...........02 555 6666........................... โทรสาร (ถ้ามี)….……………….…………………………..…………………………...………………. 
 ค่าพิกัดภูมิศาสตร์สถานท่ีผลติ (ปรุง)............................................................................................................................................................ 

๒. วัตถุดิบ 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชา....…วิสาหกิจชุมชนรักษส์มุนไพรไทย.…..…ไดร้ับใบอนุญาตเลขท่ี …รย 1/2565 (ป)…........…….....…… 
ชนิด/รูปแบบของวัตถุดิบกญัชา....……ช่อดอกแห้ง………….........จ านวน/ปริมาณของวัตถุดิบกญัชา……… 10 กิโลกรัม………………….. 

  ๓. ต ารับที่ได้ 
ช่ือต ำรับ ..........ยำหอมเทพรญัจวน................................................................................................................................  
รูปแบบ  ..........ยำผง.......................................................................................................................................................... 
ช่ือต ำรับ ..........ยำแก้ไอส้ม................................................................................................................................  
รูปแบบ  ..........ยำลูกกลอน.......................................................................................................................................................... 
ช่ือต ำรับ ..........ยำอินท์จักร................................................................................................................................  
รูปแบบ  ..........ยำผงบรรจุแคปซลู.......................................................................................................................................................... 

 
๔. ปริมาณที่ขอผลิต .......ยาหอมเทพรัญจวน จ านวน 1,500 กรัม..................................................................................................... 
                               ยาแก้ไอส้ม จ านวน 1,800 กรัม..................................................................................................... 
                               ยาหอมเทพรัญจวน จ านวน 1,000 กรัม..................................................................................................... 
         
หมำยเหตุ :  กรณีมีแหล่งวัตถุดิบมำกกวำ่ ๑ แหล่ง ให้แนบเอกสำรเพิ่มเติม 
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- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือส าเนาใบรับรองตาม 
  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพื้นบา้น  

❑ กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
- *ส าเนาใบอนุญาตจดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
- *ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล (ส.พ. ๗) 
- *ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของผู้ปรุง 
- หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 

 กรณีเป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
- *ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล (ส.พ. ๗) 
- *ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.๑๙) 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของผู้ปรุง 

การขอต่ออายุใบอนุญาต 
❑ ต้นฉบับใบอนุญาต 
❑ แผนการผลติ 
❑ แผนการใช้ประโยชน ์
❑ รายงานสรุปผลการด าเนินการที่ผา่นมา 
การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
❑ ใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ารวจท่ีระบุว่าใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตสูญหาย) 

❑ ใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ) 
หมายเหต ุ: *ในกรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือผู้ด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล ใหแ้นบส าเนาใบอนุญาต เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
และให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการได้เร็วขึ้น 

 

ส่วนที่ ๔ การรับรองตนเองและการยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 
          ข้าพเจ้าผู้ขอรับใบอนุญาต/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ ขอให้ค ารับรองว่า 

(๑) มีคุณลักษณะและไมม่ีลักษณะต้องห้าม ในการเป็นผู้ขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๒) ข้าพเจ้าจะไม่ท าผดิวัตถุประสงค์ตามที่ไดร้ับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
(๓) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการผลิต (โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย) กัญชา ไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ หากมีความประสงค์

ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ารบัทราบว่าจะต้องด าเนินการยื่นค าขอรับอนุญาตตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง             
การขออนุญาตและการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๔) ข้อความข้างต้นที่แจ้งไว้ในค าขอนี้พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตทุกฉบับเป็นความจริง ถูกต้องและ
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าข้อมูลในค าขอนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผดิชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 

(๕) ข้าพเจ้าไดร้ับทราบ เข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชา พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแนวทางและหลักเกณฑต์่างๆ                           
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคณะกรรมการก าหนดทกุประการ  

       ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใดท่ีมีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม                    
ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนี้ สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตได้ และอนุญาตให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
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๔ 

แบบกัญชา ๒  

 
 

คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอนุญาตของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 
ลงช่ือ............................................................. ผู้ยื่นค าขอ/ผูไ้ดร้ับมอบหมายให้ด าเนินกิจการ 

          (…นางสาวเปรมฤดี ชีวีสงบ……..) 
  วันท่ี...............11 กุมภาพันธ์ 2565.......................... 
 

หมายเหตุ : ให้รับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ และขีดขอ้ความที่ไม่ต้องการออก 

 

 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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บัญชีรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เดือน ....มีนาคม...... พ.ศ. ....2565........ 
ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (โดยการปรุง / แปรรูป / สกัด /ผลิตผลิตภัณฑ์) 

ชื่อผู้รับอนุญาต นางสาวเปรมฤดี ชีวีสงบ...เพ่ือการด าเนินการของ บริษัท นวรัตน์การแพทย์ จ ากัด ใบอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที ่ กท 1/2565 (ปรุง) 
วัตถุประสงค์การขอรับใบอนุญาต   เพ่ือการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ 

    เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม 
     เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด และความร่วมมือระหว่างประเทศ  
     เพ่ือการผลิตเพ่ือส่งออก และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

    เพ่ือการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะรายของผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย/ประยุกต์/หมอพ้ืนบ้าน 
    เพ่ือการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือรักษาโรคกรณีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย    

สถานที่ชื่อ…โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยรักษ์สุขภาพ...... ตั้งอยู่เลขที่ .....88....... หมูท่ี่.......... ถนน....นวลจันทร์.... ต าบล/แขวง...........คลองกุ่ม...............อ าเภอ/เขต......บึงกุ่ม....
จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.........รหัสไปรษณีย์ 10240  โทรศัพท…์...........02 555 6666........................... ชื่อต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕........น้ ามันสนั่นไตรภพ........................ 
ชื่อและปริมาณของสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ต่อหน่วย (ถ้ามี).................................ขนาดบรรจ ุ……60 มิลลิลิตร……….. 

  ลายมือชื่อ.....นางสาวเปรมฤดี ชีวีสงบ...................(ผู้รับอนญุาต/ผู้ด าเนินกิจการ) 
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วย เช่น กรณียาน้ าให้ระบุเป็น “มิลลิลิตร” หรือ กรณียาเม็ดให้ระบุเป็น “เม็ด” หรือ “แคปซูล” ฯลฯ 

                  (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก                

 
 

วัน เดือน ปี  

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หรือต ารับยาที่ผลิตได้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

(ถ้าม)ี 
 หมายเหตุ 

ได้รับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมาจาก 
ปริมาณของกัญชา 

(กิโลกรัม) 

ชื่อผู้ผลิตและ 
สายพันธุ ์

เลขที่/ 
รุ่นที่/คร้ังท่ีผลิต 

   
ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 

เลขที/่ 
รุ่นที่/คร้ังท่ีผลิต 

จ านวน/ปริมาณที่ผลิตได้  
(หน่วย....................)* 

ตามทฤษฎ ี
(ถ้าม)ี 

ผลิตได้จริง 

 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชน
รักษ์สมุนไพรไทย. 

หางกระรอก 

 
 
  10 1 9 วันที ่15/3/65  

 
 

5 ขวด 
(ขวดละ 60 

มล) 

 

 

รวม       5 ขวด   
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แบบ บ.ย.ส. ๕ มป (กัญชา)/เดือน  

บัญชีรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เดือน ....มีนาคม...... พ.ศ. ....2565........ 
ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (โดยการปรุง / แปรรูป / สกัด /ผลิตผลิตภัณฑ์) 

ชื่อผู้รับอนุญาต นางสาวเปรมฤดี ชีวีสงบ...เพ่ือการด าเนินการของ บริษัท นวรัตน์การแพทย์ จ ากัด ใบอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที ่ กท 1/2565 (ปรุง) 
วัตถุประสงค์การขอรับใบอนุญาต   เพ่ือการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ 

    เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม 
     เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด และความร่วมมือระหว่างประเทศ  
     เพ่ือการผลิตเพ่ือส่งออก และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

    เพ่ือการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะรายของผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย/ประยุกต์/หมอพ้ืนบ้าน 
    เพ่ือการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือรักษาโรคกรณีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย    

สถานที่ชื่อ…โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยรักษ์สุขภาพ...... ตั้งอยู่เลขที่ .....88....... หมูท่ี่.......... ถนน....นวลจันทร์.... ต าบล/แขวง...........คลองกุ่ม...............อ าเภอ/เขต......บึงกุ่ม....
จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.........รหัสไปรษณีย์ 10240  โทรศัพท…์...........02 555 6666........................... ชื่อต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕........น้ ามันสนั่นไตรภพ........................ 
ชื่อและปริมาณของสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ต่อหน่วย (ถ้ามี).................................ขนาดบรรจ ุ……60 มิลลิลิตร……….. 

  ลายมือชื่อ.....นางสาวเปรมฤดี ชีวีสงบ...................(ผู้รับอนญุาต/ผู้ด าเนินกิจการ) 
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วย เช่น กรณียาน้ าให้ระบุเป็น “มิลลิลิตร” หรือ กรณียาเม็ดให้ระบุเป็น “เม็ด” หรือ “แคปซูล” ฯลฯ 

                  (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก    

วัน เดือน ปี  

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หรือต ารับยาที่ผลิตได้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม 

(ถ้าม)ี 
 หมายเหตุ 

ได้รับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมาจาก 
ปริมาณของกัญชา 

(กิโลกรัม) 

ชื่อผู้ผลิตและ 
สายพันธุ ์

เลขที่/ 
รุ่นที่/คร้ังท่ีผลิต 

   
ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 

เลขที/่ 
รุ่นที่/คร้ังท่ีผลิต 

จ านวน/ปริมาณที่ผลิตได้  
(หน่วย....................)* 

ตามทฤษฎ ี
(ถ้าม)ี 

ผลิตได้จริง 

 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชน
รักษ์สมุนไพรไทย. 

หางกระรอก 

 
 
  10 1 9 วันที ่15/3/65  

 
 

5 ขวด 
(ขวดละ 60 

มล) 

 

 

รวม       5 ขวด   

Page 43



  

  

แบบ ร.ย.ส. ๕ มป (กัญชา)/ ปี  
รายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ประจ าปี พ.ศ. ...2565......... 

ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (โดยการปรุง / แปรรูป /สกัด /ผลิตผลิตภัณฑ์) 
ชื่อผู้รับอนุญาต นางสาวเปรมฤดี ชีวีสงบ...เพ่ือการด าเนินการของ บริษัท นวรัตน์การแพทย์ จ ากัด ใบอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที ่ กท 1/2565 (ปรุง) 
วัตถุประสงค์การขอรับใบอนุญาต   เพ่ือการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ 

    เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ทางดา้นการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม 
     เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด และความร่วมมือระหว่างประเทศ  

    เพ่ือการผลิตเพ่ือส่งออก และส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
    เพ่ือการปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาส าหรับคนไข้เฉพาะรายของผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย/ประยุกต์/หมอพ้ืนบ้าน 
    เพ่ือการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพ่ือรักษาโรคกรณีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย    

สถานที่ชื่อ…โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยรักษ์สุขภาพ...... ตั้งอยู่เลขที่ .....88....... หมูท่ี่.......... ถนน....นวลจันทร์.... ต าบล/แขวง...........คลองกุ่ม...............อ าเภอ/เขต......บึงกุ่ม....
จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.........รหัสไปรษณีย์ 10240  โทรศัพท…์...........02 555 6666........................... ชื่อต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕........น้ ามันสนั่นไตรภพ........................ 
ชื่อและปริมาณของสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ต่อหน่วย (ถ้ามี).................................ขนาดบรรจ ุ……60 มิลลิลิตร……….. 

                                                                                                                (ลายมือชื่อ) ………นางสาวเปรมฤด ีชีวีสงบ.............. (ผู้รับอนุญาต/ผู้ด าเนินกิจการ) 
หมายเหตุ : (๑) * ระบุหน่วย เช่น กรณยีาน้ าให้ระบุเป็น “มลิลลิิตร” หรือ กรณยีาเม็ดใหร้ะบเุป็น “เม็ด” หรือ “แคปซูล” ฯลฯ 
    (๒) ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก                

ยอดรวมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติทั้งป ี ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์หรือต ารับยาที่ผลิตได้ในปีนี้ 

 หมายเหตุ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ 

ปริมาณรวมของกัญชา 
(กรัม/กิโลกรัม) 

ชื่อผู้ผลิต 
และสายพันธุ์ 

   
ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 

ชื่อต ารับ 
จ านวน/ปริมาณที่ผลิตได้  
(หน่วย......................)* 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทย. 
หางกระรอก 

 10 9 1 
 

น้ ามันสนั่นไตรภพ 45 ขวด (ขวดละ60 มิลลิลิตร) 
 

รวม     รวม 45 ขวด  
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กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการอนญุาตผลติ  น าเข้า  สง่ออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๕  เฉพาะกญัชา 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาตรา  ๒๓   
วรรคสาม  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
และมาตรา  ๒๖/๒  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖/๓  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖/๕  (๗)  มาตรา  ๓๔/๑  (๑)   
(๒)  และ  (๖)  มาตรา  ๓๔/๒  (๑)  และ  (๖)  และมาตรา  ๓๔/๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กัญชา”  หมายความว่า   พืชในสกุล  Cannabis  ตามที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนด   

ตามมาตรา  ๘  (๑)  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกัญชง  (Hemp) 
“ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการที่คณะกรรมการก าหนด   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่   

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๒ ผู้ซึ่งจะขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
 (ค) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย

ยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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 (ช) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ   
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  หรือ  
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(๒) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลต้อง 
 (ก) จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
 (ข) มีลักษณะตาม  (๑)  (ฉ)  และ  (ช) 
 (ค) ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลมีลักษณะตาม  (๑) 
 (ง) กรรมการของนิติบุคคล  หุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 (จ) มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๓) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล  ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน 

กิจการแทนต้องมีลักษณะตาม  (๑)  ด้วย   
(๔) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ  ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต   

น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

หมวด  ๑ 
การขออนญุาตผลิตกญัชาโดยการปลูก 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก  เพื่อใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน 

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์ 
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์   

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแล ของผู้ขออนุญาต 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์   

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต   
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(๘) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความรว่มมือและก ากบัดแูล
ของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา  หรือ
ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก  เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์   
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย   
ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  ซี่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตกัญชา   

โดยการปลูก  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือข้อ  ๔  ให้แนบ

หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   
(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ให้ระบุเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓  (๘)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  
ตามกฎหมายว่าด้วยยา  หรือผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
พร้อมด้วยชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตด าเนินการร่วมกันนั้น 

(๔) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
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(๕) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๖)  ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

(๗) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกกัญชา  เส้นทางการเข้าถึงและ
ขนาดของพื้นที่ของสถานที่นั้น  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสาร  หรือหลักฐาน
แสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต 

(๘) แผนการปลูกกัญชาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  
ในกระบวนการปลูกกัญชา  เช่น  เอกสารสัญญาหรือขอ้ตกลง  การด าเนินการกับกัญชาที่ได้จากการปลูกกญัชา   
มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง  หรือการท าลายกัญชาในส่วนที่เหลือ   

(๙) ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ขออนุญาตในสถานที่ปลูกกัญชา   
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าวให้แนบหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของ  
สถานที่หรือหนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์ในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐด้วย   

หมวด  ๒ 
การขออนญุาตผลิตยาทีม่ีกญัชาปรุงผสมอยู่โดยการปรงุยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
ตามต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์หรือ 
เภสัชกรรมที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(๒) สภากาชาดไทยที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชา  
ปรุงผสมอยู ่

(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 
กระทรวงสาธารณสุขรบัรอง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านให้เปน็ไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์  ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
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สถานพยาบาล  และมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(๕) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล  และมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

ข้อ ๗ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายตามต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้  ตามมาตรา  ๕๘   
วรรคสอง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐ
หรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๓)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือส าเนาใบรับรองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่าน 
การอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๔)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล   
และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ด าเนินการ  
สถานพยาบาล 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖  (๕)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๕) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๖) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า 

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๗) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

(๘) แผนที่แสดงที่ตั้ งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
โดยการปรุงยาส าหรับคนไขเ้ฉพาะราย  เส้นทางการเขา้ถึงและขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่นัน้  และสิ่งปลูกสรา้ง 
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต 
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(๙) รายละเอียดแผนการผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น  การด าเนินการ  
กับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้จากการผลิต  มาตรการรักษาความปลอดภัย  หรือการท าลายกัญชา  
ในส่วนที่เหลือ 

หมวด  ๓ 
การขออนญุาตผลิตกญัชาทีม่ิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรบัคนไข้เฉพาะราย 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
เพื่อใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์ 

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ 
ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   

(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต   
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 

้หนา   ๖
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 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 (ง) ผู้ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตาม  (ก)  (ข)  
หรือ  (ค)   

ผู้ขออนุญาตตาม  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ต้องเป็นผู้ร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณ 
หรือยาสมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย 

ข้อ ๙ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือ 
การปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่ 
การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร   
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือข้อ  ๙  ให้แนบ
หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๕)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ระบุเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามขอ้  ๘  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้แจ้งชื่อผู้รับอนุญาตและ
เลขที่ใบอนุญาต 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๙)  (ง)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการ 
ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตามข้อ  ๘  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  พร้อมด้วย 
ชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตที่ด าเนินการร่วมกันนั้น 

(๖) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๗) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๘) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถงึขอ้มูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ 
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(๙) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือปรุงยา
ส าหรับคนไข้เฉพาะราย  เส้นทางการเข้าถึงและขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่นั้น  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่  
ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต 

(๑๐) รายละเอียดแผนการผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น  เอกสารสัญญา  
หรือข้อตกลง  การด าเนินการกับกัญชาที่ได้จากการผลิต  มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง   
หรือการท าลายกัญชาในส่วนที่เหลือ   

(๑๑) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดี ในการผลิตยาแผนปัจจุบัน  ยาแผนโบราณ   
หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

(๑๒) ข้อมูลแสดงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัย  ในกรณีที่เป็นการแปรรูป 
หรือสกัดกัญชาเพื่อให้เป็นยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

(๑๓) ฉลากและเอกสารก ากับ  ในกรณีที่เป็นการแปรรูปหรือสกัดกัญชาเพ่ือให้เป็นยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ 

หมวด  ๔ 
การขออนญุาตน าเข้ากญัชา 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขออนุญาตน าเข้ากัญชา  เพ่ือใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์   
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญ าต 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   
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(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต   
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 (ง) ผู้ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตาม  (ก)  (ข)  

หรือ  (ค)   
ผู้ขออนุญาตน าเข้ากัญชาตาม  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ต้องขออนุญาตน าเข้าเพ่ือใช้ส าหรับ 

การผลิตกัญชาโดยการปลูก 
ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผู้ขออนุญาต

น าเข้ากัญชาต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ข้อ ๑๓ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตน าเข้ากัญชาเพ่ือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตน าเข้า

กัญชา  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  

ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ ขออนุญาตตามข้อ   ๑๑  (๕)   ให้ ระบุ เลขที่ ใบอนุญาตจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ระบุเลขทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของ  
ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาต
และเลขที่ใบอนุญาต 
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(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๙)  (ง)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการ 
ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  พร้อมด้วย 
ชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตที่ด าเนินการร่วมกันนั้น 

(๖) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๗) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๘) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถงึขอ้มูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ 

(๙) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่น าเข้า  สถานที่เก็บ  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ดังกล่าว 

(๑๐) แผนการน าเข้า  ที่ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการน าเข้า  เช่น  เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการน าเข้าหรือส่งมอบกัญชาที่น าเข้า   
ให้ผู้รับอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง  มาตรการรักษาความปลอดภัย  หรือการขนส่ง   

หมวด  ๕ 
การขออนญุาตส่งออกกัญชา 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ขออนุญาตส่งออกกัญชา  เพ่ือใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่ มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 
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(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากั บดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
ข้อ ๑๖ ให้น าความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตส่งออกกัญชา  เพ่ือประโยชน์ 

ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตส่งออกกัญชาเพ่ือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๘ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  หรือข้อ  ๑๗  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตส่งออก

กัญชา  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๕  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ข้อ  ๑๖  หรือข้อ  ๑๗  

ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 
(๒) ในกรณีที่ เป็นผู้ ขออนุญาตตามข้อ   ๑๕  (๕)   ให้ ระบุ เลขที่ ใบอนุญาตจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนญุาตตามข้อ  ๑๕  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ระบุเลขทะเบยีนวสิาหกิจชมุชน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ตามข้อ  ๑๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๕  (๙)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาต
และเลขที่ใบอนุญาต 

(๕) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   

้หนา   ๑๑
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(๖) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๗) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ 

(๘) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ส่งออก  สถานที่เก็บ  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน  
บริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ดังกล่าว 

(๙) แผนการส่งออกที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด า เนินการที่ เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการส่งออก  เช่น  เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงการส่งออก  มาตรการรักษาความปลอดภัย   
การขนส่ง  หรือการจัดการหรือการท าลายในกรณีที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง 

หมวด  ๖ 
การขออนญุาตจ าหน่ายกญัชา 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา  เพื่อใช้ทางการแพทย์  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม   

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) สภากาชาดไทย 
(๕) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

(๗) ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชา 
(๘) ผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชา 
(๙) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพ

้หนา   ๑๒
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การแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร  
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้สั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

 (ข) ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  เป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ 

 (ค) ผู้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ   

ข้อ ๒๐ ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา  เพ่ือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
ตามต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  ต้องเป็นผู้รับอนุญาต 
ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   

ข้อ ๒๒ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  หรือข้อ  ๒๐  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตจ าหน่ายกัญชา   
หรือผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๑  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  โดยการปรุงยา 
ส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือข้อ  ๒๐  ให้แนบ
หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๕)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ส าเนาใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม  ส าเนาใบประกอบวชิาชพีทันตกรรม  หรือส าเนาใบประกอบวชิาชพี 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๖)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย  หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยส าเนา
ใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  (ข)  หรือ  (ค)  หรือข้อ  ๒๑  
ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบรับอนุญาต 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑๙  (๙)  (ก)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๖) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๗) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  และหนังสือแสดงว่า 

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

้หนา   ๑๓
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(๘) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  เพ่ือประโยชน์ในการ 
ตรวจสอบ 

(๙) พิกัดของสถานที่จ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
(๑๐) แผนการจ าหน่าย  หรือการใช้ประโยชน์  ซึ่งกัญชา  ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ าหน่ายกัญชา  มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง  
หรือการท าลายกัญชาในส่วนที่เหลือ 

หมวด  ๗ 
การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึ่งกญัชา 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้น าความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับแก่ผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา   
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 

ผู้ขออนุญาตซึ่งประสงค์จะขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยหนังสอื
ที่หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 

ข้อ ๒๔ ผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ประจ าในการ 
ปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียน 
ในราชอาณาจักร 

ผู้ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร 
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต   
(๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๓) เอกสารแสดงการจดทะเบียนในราชอาณาจักรซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ 

(๔) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๒๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายกัญชา  ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งขออนญุาต 

มีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 

หมวด  ๘ 
การขออนญุาตผลิต  น าเขา้  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมไีว้ในครอบครองซึ่งกญัชา 

เพื่อการศกึษา  วิจัย  หรือใช้ส าหรบัห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ 
 
 

้หนา   ๑๔
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ข้อ ๒๖ ผู้ขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 
เพื่อการศึกษา  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   

(๔) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๕) สภากาชาดไทย 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย  

และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
ข้อ ๒๗ ผู้ขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 

เพื่อการวิจัย  ต้องเป็น 
(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  

หรือวิทยาศาสตร์ 
(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๔) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๕) สภากาชาดไทย 
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  ให้เป็นไป  
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

(๘) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการ เรียนการสอน
ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
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(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘)   

(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘) 

(๑๑) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต  
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘) 

(๑๒) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ซึ่งมีผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลนั้น 

 (ข) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน   
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

 (ค) ผู้ รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ ง เข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่ งยาแผนโบราณ   
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

 (ง) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพร 

 (จ) ผู้ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตาม  (ข)  (ค)  
หรือ  (ง) 

 (ฉ) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัย  ทางการแพทย์  เภสัชกรรม   
เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร์  หรืออุตสาหกรรม  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

ข้อ ๒๘ ผู้ขออนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา   
เพื่อใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์   

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์  เภสัชกรรม  
หรือวิทยาศาสตร์ 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางเกษตรกรรม 
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   

้หนา   ๑๖
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(๔) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๕) สภากาชาดไทย 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(๗) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน   

ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ข) ผู้ รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่ ง เข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่ งยาแผนโบราณ   

ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 (ค) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์

สมุนไพร 
 (ง) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือวิจัยทางการแพทย์  เภสัชกรรม   

เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร์  หรืออุตสาหกรรม  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์   
ข้อ ๒๙ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  หรือข้อ  ๒๘  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิต  

น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  เพ่ือการศึกษา  วิจัย  หรือใช้ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  
หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ข้อ  ๒๗  (๑)  (๒)  
(๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือข้อ  ๒๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ให้แนบหนังสือที่หน่วยงานของรัฐ   
หรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน 

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๖  (๖)  ข้อ  ๒๗  (๘)  หรือข้อ  ๒๘  (๖)  ให้ระบุ
เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๖)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ส าเนาใบประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม  ส าเนาใบประกอบวชิาชพีทันตกรรม  หรือส าเนาใบประกอบวชิาชพี 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข  
ก าหนด 

(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๗)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือส าเนาใบรับรองตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกรณีที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน  พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่าน  
การอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

้หนา   ๑๗
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(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  ให้ระบุเลขทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือเลขทะเบียนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสหกรณ์  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหนังสือที่แสดงว่าได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและ  
ก ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๘)   

(๖) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (ก)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๗) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  หรือข้อ  ๒๘  (๗)  (ก)  
(ข)  หรือ  (ค)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาต 

(๘) ในกรณีที่ เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (จ)  ให้แนบหนังสือที่แสดงว่า   
ได้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้รับอนุญาตตามข้อ  ๒๗  (๑๒)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  
และระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตที่ด าเนินการร่วมกันนั้น   

(๙) ชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต 
(๑๐) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตและหนังสือแสดงว่า  

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ซึ่งระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(๑๑) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๒)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรือ  (๑๐)   
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(๑๒) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาต  สถานที่เก็บ  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ดังกล่าว 

(๑๓) รายละเอียดแผนการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  การจ าหน่าย  หรือการใช้ประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

(๑๔) ในกรณีการขออนุญาตเพ่ือการวิจัย  ให้แนบโครงการวิจัยที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีที่ เป็นการวิจัยในมนุษย์  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามที่เลขาธิการก าหนด   

 (ข) กรณีที่เป็นการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ให้แนบเอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพ่ืองาน  
ทางวิทยาศาสตร์ 

้หนา   ๑๘
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(๑๕) ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือการศึกษา  ให้แนบหลักสูตร  ลักษณะการจัดการเรียน
การสอน  รูปแบบการแสดงนิทรรศการ  หรือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต 

หมวด  ๙ 
การขออนญุาตน ายาทีม่ีกญัชาปรุงผสมอยูต่ิดตัวเข้ามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักร 

ส าหรบัผู้ป่วยเดนิทางระหว่างประเทศ 
 
 

ข้อ ๓๐ ผู้ขออนุญาตน ายาที่มีกญัชาปรุงผสมอยู่ตดิตวัเขา้มาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจกัร  
ต้องเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ติดตัวเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัวในปริมาณเท่าที่จ าเป็นส าหรับการใช้รักษาไม่ เกิน 
เก้าสิบวัน 

การน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ซึ่งเหลือจากปริมาณที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ติดตัวเข้ามาใน 
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรส าหรับการเดินทางในครั้งนั้น  ไม่ต้องขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอีก   

ข้อ ๓๑ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓๐  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่น ายาที่มีกัญชา  
ปรุงผสมอยู่เข้ามาในราชอาณาจักรในแต่ละครั้ง  พร้อมด้วยใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา   

ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๓๐  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ติดตัวออกไป  
นอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่น ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
ออกไปนอกราชอาณาจักรในแต่ละครั้ง  พร้อมด้วยใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   
ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๖/๕  (๒) 

ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ป่วย   
การวินิจฉัยโรคหรืออาการของผู้ป่วย  ชื่อและรูปแบบของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ขนาดที่ใช้   
และจ านวนหรือปริมาณที่ผู้ประกอบวิชาชีพสั่ง  รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 

หมวด  ๑๐ 
การยื่นค าขอและการอนญุาต 

 
 

ข้อ ๓๒ การยื่นค าขอ  การอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

Page 63



(๑) กรณีผลิต  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 
 (ก) ในกรุงเทพมหานคร  ให้กระท า  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข 
 (ข) ในจังหวัดอื่น  ให้กระท า  ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  

จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาตั้งอยู่ 
(๒) กรณีน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชา  ให้กระท า  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค าขออนุญาต  ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบค าขออนญุาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร

และหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  ถ้าถูกต้องและครบถ้วน  ให้ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอ
อนุญาต  แต่หากค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ขออนุญาต  
ทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการ
ได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาต  
หรือจัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด   
ในกรณีที่การยื่นค าขออนุญาตมิได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้อนุญาตและผู้ขออนุญาต  
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตหรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ 
จะด าเนินการต่อไป  และให้ผู้อนุญาตคืนค าขออนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานให้แก่ผู้ขออนุญาต  พร้อมทั้ง 
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย  และให้ผู้อนุญาตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ค าขออนุญาตผลิต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร   และหลักฐานถูกต้อง 
และครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติด  
ให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  และ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ค าขออนุญาต  รวมทั้งข้อมูล   
เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  โดยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ 

(๒) กรณีขออนุญาตในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอค าขออนุญาต
ต่อคณะกรรมการจังหวัดซึ่งประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  เกษตรจังหวัด   
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 
ที่ เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ   
เพื่อพิจารณาจัดท าความเห็นเสนอผู้อนุญาตเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ค าขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออก  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐาน 
ถูกต้องและครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ 
ยาเสพติดให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ   
และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าขออนุญาต  รวมทั้งข้อมูล   
เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ค าขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร 
และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ค าขออนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบหรือผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต   
ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติหรือมีค าสั่งดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบหรือผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้ผู้อนุญาต 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติไม่ให้ความเห็นชอบหรือมีค าสั่ง  
ไม่อนุญาต  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ 

ข้อ ๓๘ ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาที่จะมีการน าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้ง  
ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครัง้ที่น าเขา้หรอืส่งออก  โดยให้ผู้รับอนุญาตน าเขา้หรือส่งออกยื่นค าขอพร้อมดว้ย
เอกสารหรือหลักฐานส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตน าเข้ากัญชาในแต่ละครั้ง  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานซึ่งระบุชื่อ   
จ านวนหรือปริมาณ  และคุณลักษณะกัญชาตามที่ก าหนดในแบบค าขอ  รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่
ท าการของผู้ผลิตหรอืผู้ส่งกญัชาเข้ามาในราชอาณาจักร  ตลอดจนวิธีการในการน าเข้ามาในราชอาณาจกัร
ซึ่งกัญชา  ทั้งนี้  ในกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการป้องกัน  ปราบปราม  หรือแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้โทษ  หรือปฏิบัติตามความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ให้ยกเว้น  
การแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ท าการของผู้ผลิตหรือผู้ส่งกัญชานั้นเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๒) การขออนุญาตส่งออกกัญชาในแต่ละครั้ง  ให้แนบเอกสารหรือหลักฐาน  ซึ่งระบุชื่อ  
จ านวนหรือปริมาณ  และคุณลักษณะกัญชาตามที่ก าหนดในแบบค าขอ  รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่
ท าการของผู้น ากัญชาเขา้ประเทศผู้รับ  ตลอดจนวิธีการในการส่งออกกัญชา  ทั้งนี้  ในกรณีที่ประเทศผู้รบั
มีการควบคุมกัญชา  ให้แนบใบอนุญาตน ากัญชาเข้าประเทศผู้รับหรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐของประเทศผู้รับกัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ค าขออนุญาตน าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้ง  รวมทั้งเอกสารและหลักฐาน 
ตามข้อ  ๓๘  (๑)  หรือ  (๒)  ถูกต้องและครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตช าระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ 
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษแล้ว  ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตน าเข้าหรือ  
ส่งออกแต่ละครั้งซึ่งกัญชาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ให้น าความในข้อ  ๓๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๔๐ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาในแต่ละครั้งปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น ากัญชาที่น าเข้าหรือส่งออก  แล้วแต่กรณี  ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านอาหาร 

และยาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพ่ือท าการตรวจสอบพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงผลการวิเคราะห์   

(๒) น าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาตามชนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และตามจ านวนและปริมาณ 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองของประเทศที่จะน าเข้า  ในกรณีที่ส่งออกได้น้อยกว่าจ านวน  
และปริมาณดังกล่าว  ให้แจ้งต่อผู้อนุญาตเพื่อแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง 

(๓) ในกรณีน าเข้ากัญชา  ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืช  และด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช  พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เลขาธิการก าหนดเพ่ือแสดง  
ณ  ด่านตรวจพืชด้วย 

(๔) ในกรณีน าเข้ากัญชาจากประเทศที่มีการควบคุม  ให้จัดส่งส าเนาใบอนุญาตส่งออกหรือ
หนังสือรับรองการส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกนั้น  มาพร้อมกับกัญชาหนึ่งฉบับ  
และจัดให้มีการส่งส าเนาใบอนุญาตส่งออกหรือหนังสือรับรองการส่งออกอีกหนึ่งฉบับให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้วย 

ข้อ ๔๑ กรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการป้องกัน  ปราบปราม   
หรือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ  หรือปฏิบัติตามความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ   
เลขาธิการอาจพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อ  ๓๘  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนส าหรับผู้รับอนุญาต 
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาในแต่ละครั้งก็ได้ 

ข้อ ๔๒ ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา 
ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  พร้อมด้วย
ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  และข้อ  ๓๗  มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
ค าขอและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย   
หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบแจ้งความ  กรณีใบอนุญาตสูญหาย   
(๒) ใบอนุญาต  กรณีใบอนุญาตดังกล่าวถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
(๓) ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

้หนา   ๒๒
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ให้น าความในข้อ  ๓๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม  
ในกรณีที่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานตามวรรคหนึ่งถูกต้อง  
และครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๔ ค าขอ  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   ให้ เป็นไป   
ตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑๑ 
การด าเนนิการของผู้รบัอนญุาต 

 
 

ข้อ ๔๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่ อนไข   

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  

ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ผลิตกัญชา  
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๓) ใช้เมล็ดพันธุ์  เนื้อเยื่อ  หรือส่วนอื่นที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ได้  ที่ได้รับอนุญาต  
ในการปลูกทุกครั้ง 

(๔) ปลูกกัญชาในสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ 
การเพาะปลูกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเห็นได้ชัด 

(๕) ด าเนินการตามแผนการผลิต  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการผลิตได้   
ให้แจ้งขอปรับแผนการผลิตต่อผู้อนุญาตเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่า  ไม่สามารถ 
ด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับแผนการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) จัดให้มีการแยกเก็บกัญชาเป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  และเก็บในที่ซึ่งมั่นคงแข็งแรง  
และมีกุญแจใส่ไว้  หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(๗) ในกรณีที่กัญชาถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาต  
ทราบโดยมิชักช้า 

(๘) ในระหว่างการปลูก  หากผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูกหรือผู้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้รับ
ผลผลิตจากผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก  ตรวจพบปริมาณสารปนเปื้อน  โลหะหนัก  หรือสารอื่น   
ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเกินมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด  ให้ด าเนินการท าลายโดยแจ้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท าลาย  การท าลายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๓
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(๙) ก่อนน ากัญชาออกจากสถานที่ปลูกทุกครั้ง  ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบ
ป ริ ม า ณ ส า รแ คนน าบิ ไ ด อ อล   ( Cannabidiol,  CBD)   ส า ร เ ต ต ร า ไ ฮ โ ด ร แคนนาบิ น อล  
(Tetrahydrocannabinol,  THC)  หรือสารส าคัญอื่นและสิ่งปนเปื้อน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้จัดเก็บหลักฐาน   
แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์นั้นไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันวิเคราะห์  ณ  สถานที่ปลูกที่ได้รับอนุญาต  
ในกรณีที่พบปริมาณสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเกินมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด   
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการท าลายหรือด าเนินการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๑๐) แจ้งวันและเวลาการเก็บเกี่ยวกัญชาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนการเก็บเกี่ยวและให้ด าเนินการเก็บเกี่ยวโดยบันทึกวันและเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ปริมาณ  
ที่ผลิตได้  ในบัญชีและรายงานประจ าเดือนเพ่ือรายงานต่อเลขาธิการ 

(๑๑) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชาที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๑  (๓) 

(๑๒) แจ้งก าหนดการขนส่งกัญชาล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ก่อนการขนส่ง  ทั้งนี้  การขนส่งให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

(๑๓) จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายกัญชาตามที่ได้รับอนุญาต  และเสนอรายงานต่อเลขาธิการ  
ทราบเป็นรายเดือนและรายปี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี  แล้วแต่กรณี  บัญชีดังกล่าว 
ให้เก็บรักษาไว้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชีและพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ  ทั้งนี้   บัญชีรับจ่ายและรายงานให้เป็นไปตามแบบที่ 
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๔  วรรคสอง 

(๑๔) จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือควบคุมและก ากับดูแลให้เป็นไป 
ตามที่ได้รับอนุญาต  ตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๔๖ ให้ผู้ รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุ งผสมอยู่ โดยการปรุ งยาส าหรับคนไข้ 
เฉพาะรายปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ปรุงยาที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย 
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ปรุงยา   
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) ปรุงยาเฉพาะต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง  
ทั้งนี้  การปรุงยาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๓) ปรุงยาและเก็บยาที่ปรุงแล้วในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และจัดให้มีระบบ 
การควบคุมความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

้หนา   ๒๔
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(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ  
หีบห่อบรรจุกัญชาที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๑  (๓) 

(๕) จัดให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย  และรายงานเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์  (adverse  event)  ที่เกิดจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ทั้งนี้  การประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย  และการรายงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  และ  (๑๓)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต
ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย 
ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด า เนินการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีที่เป็นการผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องได้รับการรับรองต ารับ  
ตามหมวด  ๑๒  การรับรองต ารับยา  และให้ผลิตได้เฉพาะต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้
ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง 

(๒) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 
หรือด้านเภสัชกรรมไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ควบคุมการผลิตยา  
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  แล้วแต่กรณี 

(๓) ผลิตและเก็บกัญชาในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และจัดให้มีระบบการควบคุม  
ความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๔) จัดเก็บตัวอย่างกัญชาที่ผลิตทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หรือ  
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ  และต้องเก็บ
รักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ใช้จ าหน่าย 

(๕) ก่อนการน ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ไปจ าหน่าย  ให้ส่งตัวอย่างยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ที่ผลิตขึ้นอย่างน้อยในสามรุ่นแรกของการผลิตไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้ องปฏิบัติการ  ตรวจวิเคราะห์   
เพ่ือควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ได้มาตรฐานแล้ว  จึงให้จ าหน่ายได้   
และให้จัดเก็บหนงัสือรบัรองผลการตรวจวิเคราะห์นัน้ไว้ไม่นอ้ยกว่าสามป ี ณ  สถานที่ผลิตที่ไดร้ับอนญุาต  
ในกรณีที่ไม่ได้มาตรฐาน  ให้ผู้รับอนุญาตท าลายภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือด าเนินการ
อื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ในกรณีที่พบว่ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่มีคุณภาพไม่ เป็นไปตามที่ ได้รับอนุญาต   
ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บยาหรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตเรียกเก็บยาคืน  ทั้งนี้  การจัดเก็บยาและการเรียกเก็บยาคืน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๕
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(๗) ในกรณีที่ผู้อนุญาตเป็นผู้จัดเก็บยาตาม  (๖)  ให้ผู้รับอนุญาตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การด าเนินการ  ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๒)  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  และข้อ  ๔๖  (๔)  และ  (๕)   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาส าหรับคนไข้
เฉพาะรายด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๘ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ในกรณีที่เป็นการน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ควบคุมการน าเข้า  แล้วแต่กรณี   

(๒) จัดให้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่น าเข้ากัญชา  ตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้ายที่ท า
จากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่น าเข้ากัญชา  
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต   

(๔) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศ  ซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ  รวมทั้ง  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชาที่น าเข้า 

(๕) ด าเนินการตามแผนการน าเข้า  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการน าเข้าได้   
ให้แจ้งขอปรับแผนการน าเข้าต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถ 
ด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับแผนการน าเข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ  
หีบห่อบรรจุกัญชาที่น าเข้า  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๒  (๓) 

(๗) ในกรณีที่เป็นการน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ต้องได้รับการรับรองต ารับตามหมวด  ๑๒   
การรับรองต ารับยาและให้น าเข้าได้เฉพาะต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘   
วรรคสอง 

(๘) ในกรณีที่เป็นการน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้จัดเก็บตัวอย่างทุกรุ่น  การผลิต  
ที่น าเข้าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หรือการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ  และต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ใช้จ าหน่าย 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๔๗  (๖)   
และ  (๗)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตน าเข้ากัญชาด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๔๙ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกกัญชาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ เป็นการส่งออกยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ 

เภสัชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย  หรือ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ควบคุมการส่งออก  แล้วแต่กรณี   

(๒) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ส่งออกกัญชา  
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต   

(๓) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตในประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะ  รวมทั้ง 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชาที่ส่งออก 

(๔) ด าเนินการตามแผนการส่งออก  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการส่งออกได้   
ให้แจ้งขอปรับแผนการส่งออกต่อผู้อนุญาตเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วั นที่ปรากฏว่า 
ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับแผนการส่งออกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ  
หีบห่อบรรจุกัญชาที่ส่งออก  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๒  (๓) 

(๖) ในกรณีที่เป็นการส่งออกยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้จัดเก็บตัวอย่างทุกรุ่นการผลิต 
ที่ส่งออกในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หรือการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยต้อง 
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังวันสิ้นอายุ  และต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ใช้จ าหน่าย 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับ
อนุญาตส่งออกกัญชาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๐ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  

ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่จ าหน่ายกัญชา   
แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  ค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุกัญชาที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าจัดท าขึ้นมิให้ช ารุดบกพร่อง   

(๓) จัดให้มีส าเนาใบอนุญาตจ าหน่ายกัญชาไปพร้อมการขนส่งกัญชาตามที่ได้รับอนุญาต 
ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต 

จ าหน่ายกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๕๑ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพ่ือใช้ทางการแพทย์ปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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(๑) ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่จ าหน่ายต้องได้รับการรับรองต ารับตามหมวด  ๑๒  การรับรอง
ต ารับยาแล้ว 

(๒) ผู้สั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง   

(๓) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายในสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ต้องจ าหน่ายโดยผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ  และจ าหน่ายให้แก่ผู้ซึ่งมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม  (๒)  โดยใบสั่งยาดังกล่าว
ให้ใช้ได้ครั้งเดียว  และใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

(๔) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  ต้องจ าหน่ายโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  และจ าหน่ายให้แก่ผู้ซึ่งมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ตาม  (๒)  โดยใบสั่งยาดังกล่าวให้ใช้ได้ครั้งเดียว  และใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๐  (๑)  และ  
(๒)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ทางการแพทย์
ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๒ ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๐  (๑)  
และ  (๒)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ส าหรับคนไข้
เฉพาะรายด้วยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การสั่งใช้ยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕๓ ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๒)  และ  (๑๓)  และข้อ  ๕๐  (๒)  มาใช้บังคับ
แก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาด้วยโดยอนุโลม  และให้ผู้รับอนุญาต
ดังกล่าวแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ 

ข้อ ๕๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  
เพื่อการศึกษาหรือเพ่ือใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการผลิต  น าเข้า  หรือส่งออก  ต้องจัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้ายที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาด  
เหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกกัญชา  แล้วแต่กรณี  แสดงเลขที่ใบอนุญาต   
ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  ต้องแสดงใบอนุญาตต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ 

(๓) ด าเนินการตามแผนการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือใช้ประโยชน์  แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนดังกล่าวได้  ให้แจ้งขอปรับแผนการด าเนินการต่อผู้อนุญาต  

้หนา   ๒๘
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เพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  การขอปรับ
แผนการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ในกรณีที่เป็นการผลิต  น าเข้า  หรือส่งออก  ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับหรือ  
ค าเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  ต้องดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  
หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรอืหีบห่อบรรจุกัญชาที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรอืผู้รับอนญุาต
น าเข้าจัดท าขึ้นมิให้ช ารุดบกพร่อง 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับ
อนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  เพ่ือการศึกษา  หรือเพ่ือใช้
ส าหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา   
เพื่อการวิจัยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือมีไว้ในครอบครอง  ซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  (adverse  event)  ที่เกิดจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือการวิจัย  
ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ในกรณีที่เป็นการผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้จัดเก็บตัวอย่างของยา  
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้จากการวิจัยในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน   
รวมทั้งการตรวจสอบซ้ า  ทั้งนี้   ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการวิจัยหรือยุติ  
โครงการวิจัย   

(๓) ในกรณีที่การวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยุติโครงการวิจัย  และมีกัญชา  หรือยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่คงเหลือ  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือควบคุมการท าลายหรือ
ด าเนินการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  และข้อ  ๕๔  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งกัญชาเพื่อการวิจัยด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การรบัรองต ารับยา 

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องน าต ารับยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่นั้นมาขอรบัรองต ารับกอ่น  และเมื่อได้รับใบส าคัญการรบัรองต ารับยาแล้วจึงจะผลติ
หรือน าเข้าได้   

้หนา   ๒๙
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ข้อ ๕๗ บทบัญญัติข้อ  ๕๖  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 
(๒) การผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือ

น าเข้าเพื่อขอรับรองต ารับยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) การผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อการส่งออก 
ข้อ ๕๘ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้ รับอนุญาตน าเข้าซึ่งประสงค์จะขอรับรองต า รับยา   

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทของแข็งชนิดเม็ดหรือแคปซูล  ให้ยื่นขอ   

รับรองต ารับได้ชนิดใดชนิดหนึ่งในหนึ่งสูตรตัวยาส าคัญต่อหนึ่งความแรง   
(๒) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทของเหลวที่ไม่ใช่ยาฉีด  ให้ยื่นขอรับรองต ารับได้ 

หนึ่งสูตรตัวยาส าคัญต่อหนึ่งความแรง 
(๓) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทยาฉีด  ให้ยื่นขอรับรองต ารับได้หนึ่งสูตร   

ตัวยาส าคัญต่อหนึ่งความแรง 
(๔) ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ประเภทอื่น  ให้ยื่นขอรับรองต ารับได้หนึ่งสูตรตัวยาส าคัญ 

ต่อหนึ่งความแรงตามรูปแบบเภสัชภัณฑ์นั้น 
ข้อ ๕๙ การยื่นค าขอรับรองต ารับยาตามข้อ  ๕๘  ต้องแจ้งรายการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อต ารับยา 
(๒) ชื่อ  ปริมาณ  และหน้าที่ของวัตถุต่าง  ๆ  อันเป็นส่วนประกอบของต ารับยาพร้อมระบุ

ต ารายาหรือเอกสารอ้างอิงอื่น 
(๓) ขนาดบรรจุ 
(๔) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของต ารับยา   
(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารก ากับ 
(๗) ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่ 
(๘) ลักษณะและสีของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในต ารับยา 
(๙) เครื่องหมายการคา้ที่จดทะเบยีนไว้กับกระทรวงพาณิชย์หรือสัญลักษณ์บนเม็ดหรือแคปซูล 

(๑๐) ชื่อผู้แทนจ าหน่าย  ในกรณีที่มีผู้แทนจ าหน่าย 
(๑๑) ขนาดการใช้และวิธีใช้ 
ข้อ ๖๐ ในการขอรับรองต ารับยา  ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้ายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  และเลขที่ใบอนุญาต

ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าดังกล่าว 

้หนา   ๓๐
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(๒) รูปถ่ายของต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
(๓) ตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๔) ฉลากและเอกสารก ากับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๕) ข้อมูลแสดงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   

ตามที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจ าหน่าย  กรณีการน าเข้าต ารับยา 
(๗) หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิต  กรณีการผลิตต ารับยาภายในประเทศ 
(๘) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการในการขอรับรองต ารับยาและเรื่องอื่น ๆ   

ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการขอรับรองต ารับยา 
การขอรับรองต ารับยาและการออกใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๖๑ ในการพิจารณาออกใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้ผู้ขอรับรองต ารับยา   

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่าย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖๒ การแก้ไขรายการที่ได้รับการรับรองต ารับยาไว้แล้ว  จะกระท าได้  เมื่อได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 

การขอแก้ไขรายการต ารับยาและการอนุญาตให้แก้ ไขรายการต ารับยา  ให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๖๓ ใบส าคัญการรับรองต ารับยาให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก   
ในกรณีที่ผู้รับใบส าคัญการรับรองต ารับยาประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญการรับรองต ารับยา   

ให้ยื่นค าขอต่ออายุก่อนวันที่ใบส าคัญการรับรองต ารับยาสิ้นอายุ  และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว  ให้ผู้รับใบส าคัญ 
การรับรองต ารับยาประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญ  
การรับรองต ารับยานั้น 

การขอต่ออายุและการต่ออายุใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖๔ ในกรณี ใบส าคัญการรับรองต ารับยาสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือน   
ในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบส าคัญแจ้งต่อผู้อนุญาต  และยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการรับรองต ารับยา  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการรับรองต ารับยา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ผู้รับใบส าคัญการรับรองต ารับยามีหน้าที่   
ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๓๑
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(๑) รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์   
(๒) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสารก ากับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๓) ด าเนินการตามรูปแบบหรือขนาดบรรจุของต ารับยาที่ได้รับการรับรองแล้ว 
(๔) จ าหน่ายต ารับยาตามช่องทางที่ก าหนด 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๖๖ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการรับรองต ารับยาที่ได้รับใบส าคัญการรับรองต ารับยาไว้แล้ว   

ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณตามที่ได้รับการรับรองต ารับยาไว้  อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้  หรือมีเหตุผล  
อันไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ต่อไป  ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี   
และให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบส าคัญการรับรองต ารับยานั้นได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑๓ 
การผลติและการจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่

เพือ่ใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเขา้ถึงยา 
 
 

ข้อ ๖๗ ในหมวดนี้   
“รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา”  หมายความว่า  การบริหารจัดการกัญชาเพ่ือให้ผู้ป่วย 

ซึ่งมีความจ าเป็นสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้  โดยการอนุญาตให้สามารถผลิตหรือจ าหน่าย
ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยมาแล้ว  โดยได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องขอรับรองต ารับยาตามหมวด  ๑๒  การรับรองต ารับยา 

ข้อ ๖๘ ผู้ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา   
ต้องเป็น 

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์    
เภสัชศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์   

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๓) สภากาชาดไทย 
ข้อ ๖๙ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๖๘  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   

เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ให้ยื่นค าขออนุญาตผลิตตัวอย่างต ารับยานั้นต่อผู้อนุญาต   
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือที่หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   
(๒) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต   
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(๓) ข้อมูลแสดงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ที่ขออนุญาตผลิต 

การผลิตตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๗๐ ผู้รับอนุญาตผลิตตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยา  ซึ่งประสงค์จะผลิตยาตามต ารับยานั้นเพ่ือจ าหน่าย  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต  
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ตามข้อ  ๖๙  และข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฉลากและเอกสารก ากับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
(๒) เอกสารแสดงวิธีการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ตลอดจน  

ผลการตรวจวิเคราะห์ยานั้น 
(๓) แผนการผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา   

ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต  เช่น  การด าเนินการ   
กับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้จากการผลิต  มาตรการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง  หรือการท าลาย 
กัญชาในส่วนที่เหลือ   

(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ 
ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  เส้นทางการเข้าถึงและขนาดของพ้ืนที่ของสถานที่นั้น  และสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะของสถานที่ที่ขออนุญาต   

(๕) คู่มือการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   หรือคู่มือการอบรมการสั่งใช้ยาที่มีกัญชา 
ปรุงผสมอยู่  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
ที่ประสงค์จะสั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 

(๖) โครงการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต
ภายใต้รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๗๑ การอนุญาตให้ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยาตามข้อ  ๗๐  ต ารับยาที่จะอนุญาตได้ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นต ารับยาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เสพได้ตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง   
(๒) เป็นต ารับยาที่ไม่ซ้ ากับต ารับยาที่ผ่านการรับรองตามหมวด  ๑๒  การรับรองต ารับยา 
ข้อ ๗๒ การขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 

การเข้าถึงยา  ต้องเป็นต ารับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ทั้งนี้  
การจ าหน่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๓๓
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ข้อ ๗๓ ผู้ขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยา  ต้องเป็น   

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม   
(๒) สภากาชาดไทย   
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ประยุกต์  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง   

(๔) ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 
(๕) ผู้ขออนุญาตอื่นตามมาตรา  ๒๖/๕  (๗)  ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาล  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล  และมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้สั่งจ่ายยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ 

ข้อ ๗๔ ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)  ให้แนบหนังสือที่หน่วยงาน 
ของรัฐหรือสภากาชาดไทยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการแทน   

(๒) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๓)  ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
ส าเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ส าเนาใบประกอบ 
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือส าเนาใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  แล้วแต่กรณี   
พร้อมด้วยส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๔)  ให้ระบุชื่อผู้รับอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาต 
(๔) ในกรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๗๓  (๕)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  รวมทั้งแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

(๕) พิกัดของสถานที่จ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยา 

(๖) ค ายินยอมให้ผู้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลตาม  (๓)  และ  (๔) 
ข้อ ๗๕ ให้น าความในข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๖  ข้อ  ๓๗  ข้อ  ๔๓   

และข้อ  ๔๔  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอและการอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๓๔
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ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยา  ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต  
รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิตภายใต้ 
รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาที่มีการตรวจสอบทุกครั้งในปีที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

(๒) รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการติดตามประสิทธิผล  และความปลอดภยั
จากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิตภายใต้รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา 

ข้อ ๗๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตตัวอย่างยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ
การเข้าถึงยาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย 
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่าเป็นสถานที่ผลิตยาที่มีกัญชา 
ปรุงผสมอยู่  แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต 

(๒) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือ 
หีบห่อบรรจุตัวอย่างยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๓๔/๑  (๓) 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  และ  (๑๓)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต
ผลิตตัวอย่างต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยา  ด าเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๕)  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๔)  และ  (๕)  ข้อ  ๔๗   
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  และข้อ  ๗๖  (๑)  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาต 
ผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๘ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อนุญาตมีอ านาจก าหนด 
ในเรื่องอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ใน  
รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาปฏิบัติเพิ่มเติม 

(๑) ช่องทางการจ าหน่าย 
(๒) การแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสารก ากับ 
(๓) รูปแบบของยาหรือขนาดบรรจุยา 
(๔) การแสดงสัญลักษณ์ก ากับไว้บนเม็ดยาหรือแคปซูล 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

Page 79



(๕) การแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  หรือคู่มือการอบรมการสั่งใช้ยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ตามข้อ  ๗๐  (๕)  และการจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 

ให้ผู้รับอนุญาตจัดท ารายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสนอต่อเลขาธิการ  ตามแบบที่
เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๗๙ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ 
การเข้าถึงยาปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  โดยเป็นป้าย  
ที่ท าจากวัตถุถาวร  และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม  ระบุว่ าเป็นสถานที่จ าหน่ายยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  แสดงเลขที่ใบอนุญาต  ชื่อผู้รับอนุญาต  และเวลาสิ้นสุดการอนญุาตตามใบอนญุาต 

(๒) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  เป็นผู้สั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
การสั่งใช้ยาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือเจ้าของสัตว์ป่วย  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  สภาวะ  
ของโรค  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และประโยชน์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายหรือสัตว์ป่วยจะได้รับ  ตลอดจน
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับยาอื่น  ทั้งนี้  การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือเจ้าของสัตว์ป่วย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าความในข้อ  ๔๕  (๖)  (๗)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๐  (๒)   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ
ส าหรับการเข้าถึงยาด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับโดยมีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผล 
ใช้บังคับ 

ให้โครงการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต  
ภายใต้รูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยาตามข้อ  ๗๐  (๖)  ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลา 
ตามโครงการนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๘๑ หนังสือส าคัญแสดงการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้   
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพาะกัญชา  ที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔   
หรือในประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา  ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   
และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือส าคัญนั้นสิ้นอายุ 

้หนา   ๓๖
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ข้อ ๘๒ บรรดาค าขอรับหนังสือส าคัญและค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการอนุญาต 
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต  จ าหน่าย  น าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้    
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔  หรือในประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
กับกัญชาที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ อนุญาต   
ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ด้วยโดยอนุโลม   

ในกรณีที่ค าขอดังกลา่วมขี้อความแตกตา่งไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้อนุญาตมอี านาจ
สั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมและให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  เพ่ือให้ การเป็นไป 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่มีสารส าคัญซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้  เช่น  เตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (Tetrahydrocannabinol,  THC)   
และแคนนาบิไดออล  (Cannabidiol,  CBD)  แต่เตตราไฮโดรแคนนาบินอลเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 
ส่วนกลางและท าให้เกิดการเสพติด  การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนดจึงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
และระมัดระวัง  รวมทั้งต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างรัดกุมเพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้ในทางที่ผิด   
ดังนั้น  เพ่ือให้การน ากัญชามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน   
ตลอดจนเพ่ือให้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่มีคุณภาพ  มาตรฐานและความปลอดภัย  ประกอบกับ 
มาตรา  ๒๖/๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๖/๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๘
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การปรุงและสั่งใช้ยาที่มกีัญชาปรุงผสมอยู่ส าหรับคนไข้เฉพาะราย   

และการจดัระบบการควบคมุความปลอดภัยของสถานทีป่รุงยา 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔๖  (๒)  และ  (๓)  และข้อ  ๕๒  แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
เฉพาะกัญชา  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการประชุม 
ครั้งที่  ๔๓๓-๙/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงส าหรับคนไข้เฉพาะราย 

ต้องควบคุมการปรุงยาโดยใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสารปนเปื้อน  โลหะหนัก  หรือสารอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อร่างกาย  และปรุงยาที่มีคุณภาพ  ปลอดภัยต่อผู้ใช้  ถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธี 
การแพทย์แผนไทยส าหรับคนไข้เฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   ทั้งนี้   
ต้องปรุงยาตามกรรมวิธีและสูตรต ารับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ข้อ ๓ ผู้ปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพ้ืนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง   

ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย   
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง   
สามารถปรุงต ารับยาแผนไทยตามบัญชี  ๑  และบัญชี  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
การก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือ
การศึกษาวิจัยได้ 

หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร 
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  สามารถปรุงต ารับยาแผนไทยตามบัญชี  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรค
หรือการศึกษาวิจัยได้ 

ข้อ ๕ ผู้ปรุงยาต้องมีสุขภาพและอนามัยที่ดี   ไม่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจ 
แพร่เชื้อโรคไปกับต ารับยาที่ปรุง  และแต่งกายสะอาด  เหมาะสมกับประเภทงานที่ปฏิบัติ 

ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงส าหรับคนไข้เฉพาะรายต้องจัด
ให้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
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(๑) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณปรุงยาโดยแยกเป็นสัดส่วน  และมีพื้นที่เหมาะสม 
(๒) บริเวณที่ปรุงยาต้องสร้างด้วยวัสดุที่ง่ายต่อการท าความสะอาด   
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมด้วยสบู่ส าหรับล้างมือในบริเวณที่ปรุงยาตามความเหมาะสม   
(๔) บริเวณโดยรอบต้องสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และสามารถป้องกันมิให้แมลง  สัตว์   

หรือสิ่งอื่นเข้าไปบริเวณที่ปรุงยา  เพื่อป้องกันการปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรือต ารับยาที่ปรุงแล้ว   
(๕) ต้องมีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น   
(๖) มีระบบน้ าส าหรับกระบวนการปรุงที่เหมาะสม   
(๗) มีระบบการเก็บและก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
(๘) มีห้องหรือตู้เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ไว้เป็นสัดส่วน  แข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้  

หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน 
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงส าหรบัคนไขเ้ฉพาะรายต้องสั่งใช้

และจ าหน่ายเฉพาะต ารับยาปรุงส าเร็จแก่คนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษาและแต่ละครั้ง 
ต้องไม่เกินปริมาณส าหรับการใช้  ๓๐  วัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ธงชัย  กีรตหิัตถยากร 
รองปลดักระทรวงสาธารณสุข   

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นสนบัสนุนงานบรกิารสขุภาพ 
ประธานกรรมการควบคมุยาเสพติดให้โทษ 

้หนา   ๒๔
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
เรื่อง  แบบและวิธกีารติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย  และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

จากการใชต้ ารับยาที่มกีัญชาปรุงผสมอยู่   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔๖  (๕)  และข้อ  ๕๕  (๑)  แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
เฉพาะกัญชา  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๔๓๓-๙/๒๕๖๔  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า   
(๑) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้

เฉพาะราย   
(๒) ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้าหรือจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพ่ือใช้ทางการแพทย ์  
(๓) ผู้รับอนุญาตผลิต  หรือจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษ

ส าหรับการเข้าถึงยา   
(๔) ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่    

เพ่ือการวิจัย 
“เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์”  หมายความว่า  อาการหรือผลที่เกิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์

โดยเกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
“เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง”  หมายความว่า  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ท าให้เสียชีวิต  

อันตรายถึงชีวิต  ต้องเข้ารับการพักรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น   ท าให้พิการ   
หรือไร้สมรรถภาพ  หรือท าให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือพิการแต่ก าเนิด   

“เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง”  หมายความว่า  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น   
ไม่ท าให้เสียชีวิต  อันตรายถึงชีวิต  ต้องเข้ารับการพักรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น   
ท าให้พิการหรือไร้สมรรถภาพ  หรือท าให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือพิการแต่ก าเนิด 

“รายงานผลการด าเนินงาน”  หมายความว่า  รายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผล 
และความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   

ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับ   
การเข้าถึงยา  ติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่ตนผลิตตามโครงการ

้หนา   ๓๑
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ติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   
และจัดส่งรายงานผลการศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่
ก าหนดในโครงการ  และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานทุก  ๖  เดือน 

ทั้งนี้  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาจพิจารณาให้ด าเนินการศึกษาต่อเนื่อง  หากข้อมูล
ยังไม่เพียงพอที่จะประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของต ารับยา 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ทางการแพทย์   
ที่เป็นต ารับยาที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ติดตามประเมินประสิทธิผล
และความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่ตนผลิตหรือน าเข้า  โดยจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นหรืออ านวย 
ความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์   ในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   และรวบรวมรายงาน 
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากสถานพยาบาล  โดยรายงานผลการด าเนินงานให้เลขาธิการ 
คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายปี  ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันสิ้นปี  ตามแบบ  NAR  5  SUM  1 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับ 
คนไข้เฉพาะรายติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่ตนปรุงขึ้น  และรายงาน 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย  (targeted  spontaneous  reporting)  ตามแบบ  NAR  5   
Herb  C  2  และรายงานผลการด าเนินงาน  ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือน   
ภายใน  ๑๐  วันนับแต่วันสิ้นเดือน  ตามแบบ  NAR  5  Herb  C  1 

ข้อ ๖ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม  อยู่เพ่ือใช้ทางการแพทย์  หรือ 
เพ่ือใช้ในรูปแบบพิเศษส าหรับการเข้าถึงยา  ติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารบัยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย  (targeted  spontaneous   
reporting)  ตามแบบ  NAR  5  AE  1  และรายงานผลการด าเนินงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบเป็นรายเดือน  ภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันสิ้นเดือน  ตามแบบ  NAR  5  SUM  2 

ข้อ ๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   
เพ่ือการวิจัย  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย  ตามแบบ  
NAR  5  AE  1 

ข้อ ๘ การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต   
ต้องรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบภายใน  ๗  วัน  หลังจากผู้รับอนุญาตได้รับทราบ 
ข้อมูลครั้งแรก  และให้ส่งรายงานเพ่ิมเติมภายใน  ๘  วันถัดมา  (หากมี)  ทั้งนี้  ให้ส่งรายงานเป็นระยะ 
หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมอีก 

้หนา   ๓๒
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(๒) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ท าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการพักรักษาในโรงพยาบาลหรือ
อยู่โรงพยาบาลนานขึ้น  ท าให้พิการหรือไร้สมรรถภาพ  ท าให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือพิการ  
แต่ก าเนิด  ต้องส่งรายงานภายใน  ๑๕  วัน  หลังจากผู้รับอนุญาตได้รับทราบข้อมูลเป็นครั้งแรก   
และให้ส่งรายงานเป็นระยะหากมีข้อมูลเพ่ิมเติมอีก 

(๓) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง  ให้รายงานภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากผู้รับอนุญาต
ได้รับทราบข้อมูล 

ข้อ ๙ การรายงานการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  ให้ใช้แบบรายงานตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศฉบับนี้  ดังนี้   

(๑) แบบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   เพ่ือใช้ทาง 
การแพทย ์ ให้ใช้แบบ  NAR  5  SUM  1   

(๒) แบบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยา  
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ส าหรับผู้รับอนุญาตจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  เพื่อใช้ทางการแพทย์   
ให้ใช้แบบ  NAR  5  SUM  2 

(๓) แบบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยา 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยา
ส าหรับคนไข้เฉพาะราย  ให้ใช้แบบ  NAR  5  Herb  C1 

(๔) แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ส าหรับ   
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย   
ให้ใช้แบบ  NAR  5  Herb  C2 

(๕) แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่   ให้ใช้แบบ  
NAR  5  AE1 

ข้อ ๑๐ การส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   และรายงานสรุปผลการติดตามประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย  ตามประกาศนี้  ให้ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีที่   
ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นเอกสาร  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
กระทรวงสาธารณสุข 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ธงชัย  กีรตหิัตถยากร 
รองปลดักระทรวงสาธารณสุข   

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นสนบัสนุนงานบรกิารสขุภาพ 
ประธานกรรมการควบคมุยาเสพติดให้โทษ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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แบบ NAR 5 SUM 1                                                     เลขที่รับรายงาน............................... 

    วันที่รับรายงาน..............................   
แบบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่ 

ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้า ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพ่ือใช้ทางการแพทย์ ประจ าปี พ.ศ. ............. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับอนุญาต  ผลิต  น าเข้า ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  
ชื่อผู้รับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต                        โทรศัพท์      
สถานที่ผลิต/น าเข้า 
ชื่อผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย                                                       โทรศพัท์ 
ส่วนที่ 2 สรุปรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากปฏิกิริยาของยา (adverse drug reaction)   

ล าดับที ่ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ตัวยาส าคัญและขนาดความแรง 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่าย  

จ านวน
ผู้ป่วยที่
ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ 

จ านวนผู้ป่วยที่เกิด
อาการไม่พึงประสงค ์

ร้อยละการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค ์

      
      

ส่วนที่ 3 สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากปัญหาอ่ืน ๆ (other adverse events)  
ล าดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวยาส าคัญและ

ขนาดความแรง 
จ านวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์จากสาเหตุตา่งๆ ดังนี้ 

   การใช้ยาแล้วไม่ได้ผล          ราย 
 ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์      ราย 
 ความคลาดเคลื่อนทางยา      ราย 
 การใช้เกินขนาดการรักษา      ราย 

 การใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้            ราย 
 ใช้ในทางที่ผิด                          ราย 
 เหตุการณ์อ่ืนที่เกิดร่วมกัน           ราย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)                                ราย 

   การใช้ยาแล้วไม่ได้ผล          ราย 
 ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์      ราย 
 ความคลาดเคลื่อนทางยา      ราย 
 การใช้เกินขนาดการรักษา     ราย 

 การใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้            ราย 
 ใช้ในทางที่ผิด                          ราย 
 เหตุการณ์อ่ืนที่เกิดร่วมกัน           ราย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)                                ราย 

   การใช้ยาแล้วไม่ได้ผล           ราย 
 ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์       ราย 
 ความคลาดเคลื่อนทางยา      ราย 
 การใช้เกินขนาดการรักษา      ราย 

 การใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้            ราย 
 ใช้ในทางที่ผิด                          ราย 
 เหตุการณ์อ่ืนที่เกิดร่วมกัน           ราย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)                                ราย 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอวิธีการด าเนินการเพื่อประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือน าเข้า 
 
 
 
 
                                                                  ลายมือชื่อผู้ด าเนินกิจการ : ................................................................ 
                                                                                                (                                            ) 
                                                                                 วันที่รายงาน : ............................................................ 
 
 
หมายเหตุ : “อาการไม่พึงประสงค์” หมายความว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์            
โดยเกิดข้ึนเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพ่ือป้องกัน วินิจฉัย บ าบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการท างานของร่างกาย            
ทั้งนี้ ไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาดโดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจ ตลอดจนการใช้ยาในทางท่ีผิดและผิดวิธี 
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๒ 

แบบ NAR 5 SUM 2  
 เลขที่รับรายงาน............................... 

 วันที่รับรายงาน............................ 

แบบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่ 
ส าหรับผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพ่ือใช้ทางการแพทย์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับอนุญาต 

ชื่อผู้รับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต โทรศัพท์ 

ชื่อผู้สรุปรายงาน ต าแหน่ง  แพทย์    เภสัชกร   พยาบาล  อ่ืนๆ
...................... 

ชื่อสถานพยาบาล รายงานประจ าเดือน ปี พ.ศ. 

ส่วนที่ 2 สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ 
(ราย) 

จ านวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ ์
ไม่พึงประสงค์ (ราย) 

   
   
   
   
หมายเหตุ: หากไม่มีผู้ป่วยรายใดเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ระบุในช่องจ านวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่า 
เป็นศูนย์ราย   

ส่วนที่ 3 รายช่ือผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขที่รายงานอ้างอิง ชื่อผู้ป่วย 
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๓ 

แบบ NAR 5 Herb C1      เลขที่รับรายงาน.......................... 
      วันที่รับรายงาน............................ 

แบบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่ 
ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยการปรุงยาส าหรับคนไขเ้ฉพาะราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับอนุญาต 
ชื่อผู้รับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต โทรศัพท์ 
สถานที่ รายงานประจ าเดือน                       ป ีพ.ศ. 
ชื่อผู้ปรุงยา เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ*  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลต ารับยาปรุง 
ชื่อ .................................................................. 
รูปแบบยาปรุง      ยาลูกกลอน   ยาผง    
ยาแคปซูล ยาต้ม ยาชง ยาน้ า           
ยาขี้ผึ้ง  ลูกประคบ  
 อ่ืนๆ ............................................ 

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
วิธีใช้และขนาดการใช้ (ปริมาณ หน่วย ความถ่ี) 
 

สรรพคุณหรือเหตุผลที่ใช้ต ารับยานี้ 
 
ส่วนที่ 3 สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับต ารับยา (ภายในเดือนนี้)                    
.....................ราย 

จ านวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์*                  
....................ราย 

หมายเหตุ: 1.หากไม่มีผู้ป่วยรายใดเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ระบุในช่องจ านวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่าเป็น   
                ศูนย์ราย   
              2.หากพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ตอบค าถามตามแบบฟอร์ม Herb C2                                                                         
              3.กรณีหมอพ้ืนบ้าน ไม่ต้องระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ                                                                                                  
              4.รายงานสรุปผล 1 ฉบับ ส าหรับต ารับยาปรุง 1 ต ารับ 

รายช่ือผู้ป่วยท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ล าดับที่ เลขที่รายงานอ้างอิง ชื่อผู้ป่วย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ 
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๔ 

 แบบ NAR 5 Herb C2           เลขที่รับรายงาน.......................... 
           วันที่รับรายงาน............................ 

 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  

ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตหรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยการปรุงยาส าหรับคนไขเ้ฉพาะราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  โดยการปรุงยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย    
ชื่อผู้รับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต โทรศัพท์ 
สถานที่ผลิต ชื่อผู้รายงาน                                                      
วันเดือนปีที่ทราบเหตุการณ์ วันเดือนปีที่บันทึกรายงาน เลขที่รายงานอ้างอิง 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วย 
ชื่อ อายุ       

ปี 
เลขที่บัตรประชาชน เพศ ชาย   หญิง   ไม่ระบุ 

โรคประจ าตัวของผู้ป่วย/ภาวะอ่ืนที่ ๆ เกี่ยวข้อง        ไม่มี            มี โปรดระบุ                
ส่วนที่ 3 ข้อมูลต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
ชื่อต ารับยา วันที่ปรุง 
วิธีใช้และขนาดการใช้ (ปริมาณ หน่วย ความถ่ี) 
โรคหรืออาการที่มารับการรักษาและได้รับต ารับยาปรุงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
 
วันเดือนปีเริ่มใช้ 
วันเดือนปีที่หยุดใช้  

ผู้ป่วยเคยได้รับต ารับยาเสพติดให้โทษนี้มาก่อนหรือไม่  เคย    ไม่เคย  ไม่ทราบ  
กรณีเคยได้รับต ารับยานี้  เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ า  ไม่เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ า            
 ไม่ทราบ 

ใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นร่วม (ถ้ามีโปรดระบุ).............................................................................. .............. 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (โปรดบรรยายลักษณะที่พบอย่างละเอียดครบถ้วน) 
บรรยายลักษณะ : .................................................................................................................................................... 
ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบ  ไม่ร้ายแรง  ร้ายแรง (ได้แก่ เสียชีวิต อันตรายถึงชีวิต  พิการ
ถาวร/ไร้ความสามารถ ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล /ท าให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษา   เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติ    
ของทารกในครรภ์หรือพิการแต่ก าเนิด 
ส่วนที่ 5 การประเมินความสัมพันธ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
1. มีอาการหรือผลการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
    1.1 มีประวัติของอาการจากค าบอกเล่าของผู้ป่วย                                  
    1.2 อาการแสดงทางคลินิกท่ีได้รับการตรวจจากบุคลากรทาง
การแพทย์        

 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 

2. ได้รับยาที่สงสัยก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
 

3. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดีขึ้น เมื่อ 
   3.1 หยุดยาที่สงสัย หรือ 
   3.2 ลดขนาดของยาที่สงสัย หรือ 

 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 

4. ไม่มีสาเหตุอ่ืนที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากยา  
ที่สงสัย 

 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 

5. เคยมีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่สงสัยมาก่อน    
 

 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
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๕ 

6. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เกิดข้ึนในลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   6.1 เกิดจากยาที่สงสัย โดย 
        (1)  เจตนาให้ยาซ้ า (rechallenge) หรือ   
        (2) ไม่เจตนาให้ยาซ้ า (accidental rechallenge) 
   6.2 เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หลังจากการได้รับยาที่สงสัยเพียง      
        ชนิดเดียว 
   6.3 เกิดข้ึน ณ ต าแหน่งที่รับยา (เช่นยาใช้ภายนอก หรือยาใช้ 
        เฉพาะที่)  

 
 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 
 ใช่             ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ 

7. มีประวัติอาการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันนี้มาก่อนเมื่อได้รับยากลุ่มเดียวกันกับต ารับยาที่สงสัย   ใช่    ไม่ใช่ หรือ 
ไม่ทราบ 
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๖ 

 
แบบ NAR 5 AE1    เลขที่รับรายงาน.......................... 

   วันที่รับรายงาน............................ 

       แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
 
การรายงาน  ฉบับแรก    ติดตามผล ครั้งที่ ....  ฉบับสุดท้าย  ประเภทรายงาน  spontaneous report 
 โครงการศึกษาวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ส่งรายงาน  ผู้รับอนุญาต ผลิต    น าเข้า  จ าหนา่ย  มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5  
ชื่อผู้รับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต โทรศัพท์ 
ชื่อผู้พบเหตุการณ์/ผู้รายงาน ต าแหน่ง    แพทย์    เภสัชกร   พยาบาล  อ่ืนๆ  
วันเดือนปีที่ทราบเหตุการณ์ วันเดือนปีที่บันทึก

รายงาน 
เลขที่รายงานอ้างอิง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วย 
ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน 

 
HN 

เพศ  ชาย   หญิง     
 ไม่ระบุ 

อายุ             ปี ประเภทผู้ป่วย    ผู้ป่วยนอก      ผู้ป่วยใน       

โรคประจ าตัวของผู้ป่วย/ภาวะอ่ืนที่ ๆ เกี่ยวข้อง        ไม่มี            มี ได้แก่              เบาหวาน                
ความดันโลหิตสูง   
ไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจขาดเลือด   โรคหลอดเลือดสมอง ตับท างานผิดปกติ    ไตท างานผิดปกติ      
โรคทางจิตเวช    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
ชื่อผลิตภัณฑ์ 
 

ชื่อผู้ผลิต/ผู้น าเข้า 

ตัวยาส าคัญและขนาดความแรง 
 

รุ่นการผลิต วันหมดอายุ 

วิธีใช้และขนาดการใช้ (ปริมาณ หน่วย ความถ่ี) 
โรคหรืออาการที่มารับการรักษาและได้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
 

รหัส ICD 10 

วันเดือนปีเริ่มใช้ 
วันเดือนปีที่หยุดใช้  

ผู้ป่วยเคยได้รับต ารับยาเสพติดให้โทษนี้มาก่อนหรือไม่  เคย  ไม่เคย  
 ไม่ทราบ  
กรณีเคยได้รับต ารับยานี้  เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ า  ไม่เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ า  ไม่ทราบ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากปฏิกิริยาของยา (adverse drug reaction) ได้แก่ ............................. 
................................................................................................................... ............................................................. 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากปัญหาอื่น ๆ (other adverse events) ได้แก่ 
      การใช้ยาแล้วไม่ได้ผล (lack of efficacy)    ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์         ความคลาดเคลื่อนทางยา                
 การใช้เกินขนาดการรักษา     การใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ (off-label use)  ใช้ในทางท่ีผิด                      
 เหตุการณ์อ่ืนที่เกิดร่วมกัน     อ่ืนๆ  
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๗ 

 
โปรดระบุรายละเอียดของสาเหตุ : ........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
การด าเนินการเมื่อผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ :  
 ให้ผู้ปว่ยหยุดใชย้า    ไม่ทราบ    ให้ผู้ปว่ย
ใช้ยาต่อ 
(โดย ลดขนาดยา  เพ่ิมขนาดยา  ใช้เท่าเดิม   
ปรับวธิีการใช ้ ปรับความถี่)    อ่ืนๆ  
โปรดระบุ.................................................................. 
...................................................................................                                                                                 
ผลลัพธ์การด าเนนิการ:  
อาการดีขึ้น อาการไม่ดีข้ึน     ไม่ทราบ 
เกิดเหตกุารณ์เดิมอีกภายหลังใช้ยาซ้ า :  
 ใช ่ไม่ใช่  ไม่ทราบ 

ความร้ายแรงของเหตุการณ์:  ไม่ร้ายแรง  ร้ายแรง ได้แก่  
เสียชีวิต อันตรายถึงชีวิต  
ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล /ท าให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษา     
 พิการถาวร/ไร้ความสามารถ  
 เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือพิการแต่ก าเนิด 
การประเมินความสัมพันธ์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
 ใช่แน่นอน (Certain/Definite)       น่าจะใช่ 
(Probable/Likely) 
 อาจจะใช่ (Possible)                  ไม่น่าใช่ 
(Unlikely/Doubtful) 
 ไม่สามารถระบุระดับ (Conditional/Unclassified) 
 ไม่สามารถประเมินได้ (Unassessable/Unclassifiable) 
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
เรื่อง  ก ำหนดฉลำกและเอกสำรก ำกบัยำเสพตดิใหโ้ทษ  หรือค ำเตือน  หรือข้อควรระวังกำรใช้ 
ที่ภำชนะบรรจ ุ หรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิต  น ำเขำ้  หรือส่งออก   

ส ำหรบัยำแผนไทยซึ่งมกีัญชำปรุงผสมอยู่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๓  (๗)  แห่งพระรำชบญัญตัิยำเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มำตรำ  ๓๔/๑  (๓)  
และมำตรำ  ๓๔/๒  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติคณะกรรมกำรควบคุม 
ยำเสพติดให้โทษ  ในกำรประชุมครั้งที่  ๔๐๕-๙/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหำคม  ๒๕๖๒  คณะกรรมกำร
ควบคุมยำเสพติดให้โทษจึงออกประกำศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ  “ประกำศคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ  เรื่อง  ก ำหนด
ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษ  หรือค ำเตือน  หรือข้อควรระวังกำรใช้ที่ภำชนะบรรจุ  หรือ 
หีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิต  น ำเข้ำ  หรือส่งออก  ส ำหรับยำแผนไทยซึ่งมีกัญชำ
ปรุงผสมอยู่  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกำศนี้ 
“ฉลำก”  หมำยควำมว่ำ  รูป  รอยประดิษฐ์  เครื่องหมำย  หรือข้อควำมใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ที่

ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 
“เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  หมำยควำมว่ำ  กระดำษ  หรือสิ่งอื่นใดที่ท ำให้

ปรำกฏควำมหมำยด้วยรูป  รอยประดิษฐ์  เครื่องหมำย  หรือข้อควำมใด ๆ  อันเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท  ๕  ซึ่งสอดแทรก  หรือรวมไว้กับภำชนะ  หรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 

“ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย”  หมำยควำมว่ำ  ยำเสพติดให้โทษ 
ในประเภท  ๕  ที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ตำมศำสตร์องค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทยซึ่งมีกัญชำปรุงผสมอยู่   

ข้อ ๔ ผู้รับอนุญำตผลิต  น ำเข้ำ  หรือส่งออกซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย  
ต้องจัดให้มี 

(๑) ฉลำกซึ่งแสดงไว้ที่ภำชนะ  หรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  โดยให้อยู่ 
ในต ำแหน่งที่เห็นได้ง่ำยและชัดเจน 

(๒) เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภำชนะหรือ 
หีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เว้นแต่กรณีเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิต 
เพื่อส่งออก  กำรจัดให้มีเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒

Page 95

test15
Highlight



ฉลำกและเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตำมวรรคหนึ่ง  ต้องจัดท ำให้แล้วเสร็จ
ก่อนจ ำหน่ำยหรือส่งออก 

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญำตผลิตซึ่งกระท ำโดยกำรปรุงยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เฉพำะกัญชำ  
เพ่ือจ ำหน่ำยเฉพำะผู้ป่วยของตน  ต้องจัดให้มีฉลำกผนึกไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุยำเสพติดให้โทษ  
ในประเภท  ๕  ที่ส่งมอบให้ผู้ป่วย  ฉลำกต้องแสดงรำยกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อต ำรับ   
(๒) ขนำดและวิธีใช้ 
(๓) ชื่อผู้ป่วย 
(๔) ข้อควำมว่ำ  “ค ำเตือน  (๑)  อำจเสพติดและให้โทษ  ต้องใช้ตำมแพทย์สั่ง  (๒)   

หำกใช้ยำนี้แล้วมีผื่น  ปำกบวม  ตำบวม  หน้ำบวม  ให้หยุดยำทันที  และพบแพทย์หรือเภสัชกร”   
(๕) ค ำว่ำ  “ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  ด้วยอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขำวมีเส้นกรอบสีแดง

เห็นได้ชัดเจน   
(๖) ปริมำณที่บรรจุ 
(๗) วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต  หรือ  วัน  เดือน  ปี  ที่จ่ำยยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 
(๘) เลขที่ใบอนุญำตผลิตยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ข้อ ๖ ฉลำกของยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย  ที่ผลิตหรือน ำเข้ำ   

อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อต ำรับ   
(๒) ปริมำณที่บรรจุ   
(๓) เลขที่หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผู้อนุญำตออกให้  โดยรูปแบบกำรแสดงเลขที่หนังสือ

รับรองผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด  (ถ้ำมี) 
(๔) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  หรือเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่วิเครำะห์  (batch  or  

lot  number  or  control  number) 
(๕) ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต  (name  and  address  of  manufacturer) 
(๖) ข้อควำมว่ำ  “วันที่ผลิต”  เพื่อแสดงวัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต   
(๗) ข้อควำมว่ำ  “ยำสิ้นอำยุ”  เพ่ือแสดงวัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตภัณฑ์สิ้นอำยุ  หำกไม่สำมำรถ

ระบเุป็นวันที่ให้ระบุเป็นเดือน  ปี   
(๘) ค ำว่ำ  “ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕”  ด้วยอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขำวมีเส้นกรอบสีแดง  

เห็นได้ชัดเจน 
(๙) ข้อควำมว่ำ  “ค ำเตือน  อำจเสพติดและให้โทษ  ต้องใช้ตำมแพทย์สั่ง”  ด้วยอักษรสีแดง 

มีลักษณะและขนำดที่ชัดเจนและเด่นกว่ำข้อควำมอื่นในฉลำก  ยกเว้นชื่อต ำรับ 

้หนา   ๑๘
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(๑๐) ค ำเตือนหรือข้อควรระวังกำรใช้แสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจน  หำกไม่สำมำรถแสดงไว้ในฉลำก
ให้แสดงค ำเตือนหรือข้อควรระวังกำรใช้ดังกล่ำวไว้ในเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษ 

(๑๑) รหัสคิวอำร์  (QR  code)  หรือรหัสอื่น  ตำมที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด 
ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  บรรจุไว้ในภำชนะและมีหีบห่อ  ต้องแสดงฉลำกไว้ที่

ภำชนะและที่หีบห่อบรรจุนั้นด้วย  แต่ถ้ำภำชนะบรรจุมีขนำดเล็กไม่สำมำรถแสดงรำยกำรทั้งหมดได้   
กำรแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำม  (๑)  (๔)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑) 

ข้อ ๗ ฉลำกของยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทย  ที่ผลิตเพ่ือส่งออก   
อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) รำยกำรตำมข้อ  ๖  (๑)  ถึง  (๔)   
(๒) ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต  และค ำว่ำ  “Thailand”   
(๓) ชื่อผู้ส่งออกและที่ตั้งของสถำนที่ส่งออก  ในกรณีที่มีตัวแทนส่งออก   
(๔) ข้อควำมว่ำ  “manufacturing  date  …”  หรือ  “mfg.  date  …”  เพื่อแสดงวัน  เดอืน  

ปี  ที่ผลิต  และข้อควำมว่ำ  “expiry  date  …”  หรือ  “exp.  date  …”  เพ่ือแสดงวัน  เดือน  ปี   
ท่ีผลิตภัณฑ์สิ้นอำยุ   

(๕) ข้อควำมว่ำ  “warning  :  may  be  habit  forming”  ด้วยอักษรสีแดง  เห็นได้ชัดเจน   
(๖) อักษร  “E”  ในกรอบสี่เหลี่ยม  แสดงไว้ที่มุมบนด้ำนขวำของฉลำกให้เห็นได้ชัดเจน   

เพื่อแสดงว่ำเป็นฉลำกของยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทยที่ผลิตเพื่อส่งออกเท่ำนั้น   
(๗) รหัสคิวอำร์  (QR  code)  หรือรหัสอื่น  ตำมที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด   
กรณีที่ไม่สำมำรถระบุข้อควำมตำม  (๔)  หรือ  (๕)  หรือจ ำเป็นต้องใช้ข้อควำมในภำษำอื่น 

ที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน  ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ  ให้ผู้ผลิ ตแสดงควำมจ ำนง
เป็นหนังสือต่อผู้อนุญำตโดยระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็น  และเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะด ำเนินกำร
ตำมนั้นได้   

ในกรณีที่ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  บรรจุไว้ในภำชนะและมีหีบห่อ  ต้องแสดงฉลำกไว้ที่
ภำชนะและที่หีบห่อบรรจุนั้นด้วย  แต่ถ้ำภำชนะบรรจุมีขนำดเล็กไม่สำมำรถแสดงรำยกำรทั้งหมด 
ได้กำรแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรตำมข้อ  ๖  (๑)  และ  (๔)  และข้อ  ๗  (๔)  
และ  (๖)   

มิให้น ำควำมในข้อ  ๙  มำใช้บังคับแก่ฉลำกตำมข้อนี้ 
ข้อ ๘ เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ของผลิตภัณฑ์ยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทยที่ได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
อย่ำงน้อย  ต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อต ำรับ  (product  name)   
(๒) ชื่อตัวยำอันเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของต ำรับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  นั้น   

้หนา   ๑๙
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(๓) สรรพคุณหรือข้อบ่งใช้  (indication) 
(๔) ขนำดและวิธีใช้   
(๕) ค ำเตือนหรือข้อควรระวัง  (Warning  and  Precautions)  และข้อห้ำมใช้ 
(๖) ข้อควำมว่ำ  “ค ำเตือน  อำจเสพติดและให้โทษ  ต้องใช้ตำมแพทย์สั่ง”  ซึ่งมีลักษณะและ

ขนำดที่ชัดเจนและเด่นกว่ำข้อควำมอื่นในเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  นั้น   
(๗) สภำวะกำรเก็บรักษำ  (storage  condition)   
(๘) รูปแบบยำและขนำดบรรจุที่มีจ ำหน่ำย  (dosage  forms  and  packaging  available) 
(๙) ชื่อผู้ผลิต  ผู้น ำเข้ำยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์  และสถำนทีต่ัง้  

(name  and  address  of  manufacturer/  importer/  marketing  authorization  holder)   
(๑๐) วันที่มีกำรแก้ไขปรับปรุงเอกสำร  (date  of  revision  of  package  insert) 
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ผลิตเพ่ือส่งออก  ทั้งนี้   

ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ 
เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่ เป็นภำษำต่ำงประเทศต้องมีค ำแปล 

เป็นภำษำไทยด้วย 
ข้อ ๙ ข้อควำมในฉลำก  และเอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ต้องอ่ำน 

ได้ชัดเจน  ต้องใช้ข้อควำมเป็นภำษำไทย  ในกรณีมีข้อควำมภำษำต่ำงประเทศรวมอยู่ด้วย  ต้องไม่ขัดกับ
ข้อควำมภำษำไทย 

ข้อ ๑๐ เอกสำรก ำกับยำเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ที่เป็นยำแผนไทยซึ่งมีกัญชำปรุงผสมอยู่  
ในต ำรำกำรแพทย์แผนไทย  ต้องมีสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้  ขนำดและวิธีใช้  ข้อห้ำมใช้  ข้อควรระวัง  
และข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  26  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สุขุม  กำญจนพิมำย 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

ประธำนกรรมกำรควบคมุยำเสพติดให้โทษ 

้หนา   ๒๐
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บัญชีรายชื่อต ารับ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และข้อมูลเพิ่มเติมใน 

ต ารับการแพทย์แผนไทย แนบท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดฉลากและ

เอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต น าเข้า 

หรือส่งออกส าหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      
จ านวน ๑๖ ต ารับ 

ชื่อต ารับยา ที่มาของต ารับยา 

๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

๒. ยาศุขไสยาศน์ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๔. ยาน้ ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 

จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร 

๕. ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๖. ยาไฟอาวุธ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๗. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๘. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๙. ยาอัมฤตโอสถ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๑๐. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น เวชศาตร์วัณ์ณณา 

๑๒. ยาแก้โรคจิต อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

๑๓. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

๑๔.    ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒ 

๑๕.    ยาท าลายพระสุเมรุ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 

๑๖. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ 
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๑. ยาอัคคินีวคณะ (คัมภีร์ธาตุพระนารายน์) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้งรวง 
-  ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 

เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ติกกะขาคินี หมายถึง ไฟย่อยอาหารหรือไฟในช่องท้องที่เพ่ิมมากผิดปกติ

(ก าเริบ) ซึ่งมักสัมพันธ์หรือเกิดจากปิตตะก าเริบ 
๒. วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึงไฟย่อยอาหารที่มีลักษณะที่ไม่สม ่าเสมอ

หรือไม่คงที่ เช่น บางมื้อกินอาหารได้มากเนื่องจากไฟย่อยอาหารมีก าลังแรง  
แต่พอถึงม้ือต่อไปมีอาการเบื่อหรือไม่อยากรับประทานอาหารเนื่องจากไฟย่อย
อาหารหรืออัคนิอ่อนก าลังลง ลักษณะ หรืออาการขึ้นๆ ลงๆ หรือไม่แน่นอน
หรือไม่สม ่าเสมอของไฟย่อยอาหารเป็นผลจากความ ผิดปกติของ “วาตะ” 
หรืออาจกล่าวอีกอย่างว่า “วาตะท าให้ไฟย่อยอาหารมีลักษณะที่ไม่แน่นอน” 

๓. ยามีรสร้อน ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานหลังอาหาร  
๔. ชื่ออ่ืนในต ารายาเกร็ด อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคนี 
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๒.ยาศุขไสยาศน์ (คัมภีร์ธาตุพระนารายน์) 
 

ข้อบ่งใช้ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
- ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และ  
  ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ยานี้อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการซับขี่ยานพาหนะ หรือท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
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๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมเนาวนารีวาโย 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเนาวนารีวาโย เป็นลมที่ท าให้มีอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้าคล้าย
ปลาดุก ยอก ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้ 
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๔. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้กษัยเหล็ก 
ขนาดและวิธีใช้ - ใช้น ้ามันทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 

๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทานน ้ามัน 
- การรับประทานครั้งละ ๑ ช้อนชา วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา ๓ วัน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไทรอยด์ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อย (กรณีการรับประทานยา) 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - กษัยเหล็ก เป็นกษัยอันเกิดจากอุปปาติกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากลมอัดแน่น

แข็งเป็นดาน อยู่ในท้องน้อย ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึง   
ยอดอก กินอาหารไม่ได้ เป็นต้น 
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๕. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าผึ้งรวง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑.ลมขึ้นเบื้องสูง เป็นโรคลมที่ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอ้ือ  
อ่อนเพลีย สวิงสวาย เป็นต้น  

๒.ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน าไปปรุงยา 
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๖. ยาไฟอาวุธ (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรมั วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้ามะนาว 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง -  ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม - ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะที่ค่ังด้างในล าไส้ท าให้ท้องแข็งปวดมวน 
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๗. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 
ข้อบ่งใช้ ๑. แก้นอนไม่หลับ 

๒. แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีก าลัง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้  
- น ้ามะพร้าว น้ าผึ้ง น้ าส้มส้า น้ าตาลทราย กระทือสด น้ าเบ็ญจทับทิมต้ม 

- - ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 
ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 

- ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และ
ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ยานี้อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 

- ควรระวังในผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ าหรือผู้ที่ร่างกายต้องสัมผัสความเย็นเป็น
เวลานาน เพราะจะท าให้เป็นตะคริวตรงบริเวณท้องได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ไข้ผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมก าเริบส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร เมื่อ
เป็นเรื้อรัง ร่างกายผ่ายผอม ซีด เหลือง อ่อนเพลีย และไม่มีก าลังซึ่งอาจเกิด
จากหลายสาเหตุ เซ่น โรคริดสีดวง 

๒. ริดสีดวง เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง เกิดได้กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เซ่น ตา จมูก 
ล าไส้ ทวารหนัก ต าราการแพทย์แผนไทยว่า มี ๑๘ ชนิด แต่ละชนิดมีอาการ
และชื่อเรียกแตกต่างกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่อวัยวะนั้น 
เช่น ริดสีดวงตา ริดสีดวงทวารหนัก (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๕๗) 
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๘. ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปวด
ศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสยีดท้องแน่นหน้าอก ที่เกิดจากโทสนัฑฆาตและกล่อนแห้ง 

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวซองเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย  
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน าไปปรุงยา 
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๙. ยาอัมฤตโอสถ (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมกษัย 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมกษัย เป็นลมที่ท าให้ผอมแห้งแรงน้อย ท าให้มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง เป็นต้น 
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๑๐. ยาอไภยสาลี (เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม - ยาอไภยสาลีเป็นสูตรต ารับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแห่งชาติ     
ปี ๒๕๖๑ เพียงแต่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ได้ใส่กัญชาในสูตรต ารับ 
เนื่องจากเสนอต ารับยา ก่อนที่พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ 
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๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น (เวชศาตร์วัณ์ณณา) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง น้ าส้มส้า 
- ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมในเส้น เป็นลมที่พัดประจ าอยู่ตามเส้นต่างๆ ในร่างกาย เซ่น ลมจันทกระลา 

พัดอยู่ในเส้นอิทา ลมสูญทกลา พัดอยู่ในเส้นปิงคลา เมื่อลมเหล่านี้ผิดปกติ    
จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหรือชาตามแนวเส้นที่ลมนั้นพัดประจ าหรือบริเวณ
ใกล้เคียง เป็นต้น (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๗๐) 
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๑๒. ยาแก้โรคจิต (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้โรคลมที่ท าให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ 
ขนาดและวิธีใช้ - รับประทานครั้งแรก ครั้งละ ๐.๔๖๘ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

- ถ้านอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  
  น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าร้อนแทรกพิมเสน 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
- ห้ามใช้ในผู้ที่ใช้ยาลดความดันโลหิต 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ยาต ารับที่มีระย่อมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสารส าคัญซึ่งมีฤทธิ์
ในการลดความดัน คือ สาร reserpine และอัลคาลอยด์อื่น ๆ หากได้รับในขนาด
ที่สูงเกินไปจะเป็นพิษต่อระบบประสาท มีผลกดการท างานของประสาท ท าให้เกิด
อาการวิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง หน้ามืด ใจสั่น ซึม มือแขน
สั่น หรือถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. ยาแก้โรคจิตต ารับนี้ เป็นต ารับยาตามหนังสืออายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) 
เล่ม ๒. ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงโรคจิตในความหมายของการแพทย์แผนปัจจุบัน  
(โรคทางจิตเวชและไบโพล่า) 

๒. ระย่อมจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน าไปปรุงยา 
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๑๓. ยาไพสาลี (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าผึ้ง น ้าอ้อยแดง น ้านมโค 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ปว่ยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
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๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 
 

ข้อบ่งใช้ ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง(เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก) 
ขนาดและวิธีใช้ ทาบริเวณรอบริดสีดวงทวารหนัก หรือทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการ 
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของต ารับ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - เรื้อนกวาง เมื่อจะบังเกิดนั้น เกิดขึ้นตามข้อมือและข้อเท้า และก าด้นต้นคอ

กระท าให้ เป็นน้ าเหลืองลามออกไป ครั้นต้องยาเข้าก็แห้งเข้า บางทีก็หายขาด 
บางทีก็ไม่หาย แต่ไม่ตายเป็น แต่ล าบาก 

- เรื้อนมูลนก เมื่อจะบังเกิดนั้นผุดขึ้นมาเป็นแว่น เป็นวงขึ้นตามผิวหนัง เล็กก็มี 
ใหญ่ก็มี มีสีขาวนุงๆ ขอบนั้นนูน ดูสัณฐานดังกลาก พรรนัย ท าให้คัน ถ้าแก่
เข้าลามไปทั้งตัว พยาธิอันนี้หายบ้างมิหายบ้าง 
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๑๕. ยาท าลายพระสุเมรุ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในร่างกาย 

ลมสะดุ้ง และสั่นไปทั้งตัว ลมเปลี่ยวด า ลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมปัตฆาต 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น  

น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น ้าอ้อยแดง น ้านมโค 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อหา้มใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก 
โรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมเปลี่ยวด า เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็น

ตะคริว ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ท าให้เจ็บปวดบริเวณที่
เป็นมาก มักแก้โดย การนวดจุดบริเวณตาตุ่มด้านในหรืออาจรักษาด้วยยาสังขวิไชย 
หรือยาท าลายพระสุเมรุ (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผน
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๗๒) 
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๑๖. ยาทัพยาธิคุณ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์) 
 

ข้อบ่งใช้ แก้กล่อน ๕ ประการ ที่ท าให้จุกเสียดเป็นพรรดึกเป็นก้อนในท้อง เจ็บเมื่อยขบ
ตามร่างกาย ปากเปรี้ยว กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ 

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครัง้ ก่อนอาหาร เช้าและเย็น 
น ้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้ าผึ้ง 
- ถ้าหาน ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น ้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้  ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวั ง กา ร รั บประทานร่ ว มกับยา ในกลุ่ ม ส า รกั น เลื อด เ ป็ นลิ่ ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย
เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
ข้อมูลเพิ่มเติม ๑. กล่อน ๕ ประการได้แก่ กล่อนดิน กล่อนน้ า กล่อนลม และกษัยกล่อน  

๒. ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน ามาปรุงยา 
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
เรื่อง  ก าหนดฉลากและเอกสารก ากบัยาเสพตดิใหโ้ทษ  หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช ้
ที่ภาชนะบรรจ ุ หรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ท่ีผลิต  น าเขา้  หรือส่งออก   

ส าหรบัยาแผนไทยซึ่งมกีัญชาปรุงผสมอยู่  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๗)  แห่งพระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๓๔/๑  (๓)  
และมาตรา  ๓๔/๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดให้โทษ  ในการประชุมครั้ งที่   ๔๓๐-๖/๒๕๖๔  เมื่อวันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อต ารับ  ข้อบ่งใช้  ขนาดและวิธีใช้  ข้อห้ามใช้  ข้อควรระวัง   

และข้อมูลเพ่ิมเติมในต ารับการแพทย์แผนไทยและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่เป็นยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ในต าราการแพทย์แผนไทย  จ านวน  ๑๖  ต ารับ  แนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  เรื่อง  ก าหนดฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษ   
หรือค าเตือน  หรือข้อควรระวังการใช้  ที่ภาชนะบรรจุ  หรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕   
ที่ผลิต  น าเข้า  หรือส่งออก  ส าหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่    
๒๖  กันยายน  ๒๕๖๒  และให้ใช้บัญชีรายชื่อต ารับ  ข้อบ่งใช้  ขนาด  และวิธีใช้  ข้อห้ามใช้  ข้อควรระวัง  
และข้อมูลเพ่ิมเติมในต ารับการแพทย์แผนไทยและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท   ๕   
ที่เป็นยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ในต าราการแพทย์แผนไทย  จ านวน  ๑๙  ต ารับ  แนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ธงชัย  กีรตหิัตถยากร 
รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านสนับสนนุงานบริการสุขภาพ 
  ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๔
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บัญชีรายชื่อต ารับ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และข้อมูลเพิ่มเติมในต ารับ

การแพทย์แผนไทย แนบท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  เรื่อง ก าหนดฉลาก และเอกสารก ากับ

ยาเสพติดให้โทษหรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

ที่ผลิต น าเข้า หรือส่งออกส าหรับยาแผนไทยซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

                               จ านวน ๑๙ ต ารับ 

 

 

ชื่อต ารับยา ที่มาของต ารับยา 

 ๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ 

 ๒. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 ๓. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 

จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร 

 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 

 ๑๒. ยาแก้ไอส้ม ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๔๘๙ มัดที่ ๓๒ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๕/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๓. ยาหอมเทพร าจวน ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๑๘ มัดที่ ๒๐ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๔. ยาพระศรีรัตนไตร ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๒๗ มัดที่ ๒๐ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๕. ยาอินท์จักร ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๓๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๖. ยามหาอาวุธ ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๓๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๗. ยาผลเตโช ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๓๓ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๘. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์ ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๖๓ มัดที่ ๒๓ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 ๑๙.  ยาแก้ริดสีดวงหืดหอบ ต ารายาเกร็ด เลขที่ ๒๓๓ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
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๑. ยาอัคคินีวคณะ 
   (คัมภีร์ธาตุพระนารายน์) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้า 

น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าผึ งรวง 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม - ติกกะขาคินี หมายถึง ไฟย่อยอาหารหรือไฟในช่องท้องที่เพ่ิมมากผิดปกติ(ก าเริบ) 
ซ่ึงมักสัมพันธ์หรือเกิดจากปิตตะก าเริบ 
- วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึง ไฟย่อยอาหารที่มีลักษณะที่ไม่สม่ าเสมอหรือ  
ไม่คงที่ เช่น บางมื อกินอาหารได้มากเนื่องจากไฟย่อยอาหารมีก าลังแรง  
แต่พอถึงมื อต่อไปมีอาการเบื่อหรือไม่อยากรับประทานอาหารเนื่องจากไฟย่อย
อาหารหรืออัคนิอ่อนก าลังลง ลักษณะ หรืออาการขึ นๆ ลงๆ หรือไม่แน่นอน
หรือไม่สม ่าเสมอของไฟย่อยอาหารเป็นผลจากความผิดปกติของ “วาตะ” หรือ
อาจกล่าวอีกอย่างว่า “วาตะท าให้ไฟย่อยอาหารมีลักษณะที่ไม่แน่นอน” 
- ยามีรสร้อน ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานหลังอาหาร  
- ชื่ออ่ืนในต ารายาเกร็ด อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคนี 
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๒. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย 
(ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 

 
ข้อบ่งใช้  แก้ลมเนาวนารีวาโย 
ขนาดและวิธีใช้  รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น  

 น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าผึ งรวง 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้   ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม                      

 (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล 
 (propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin)  
 เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเนาวนารีวาโย เป็นลมที่ท าให้มีอาการเจ็บแปลบที่ปลายมือปลายเท้าคล้าย        
ปลาดุกยอก ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้ 

 

Page 119



 

๓. ยาน  ามันสนั่นไตรภพ 

 (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกต ารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้กษัยเหล็ก 
ขนาดและวิธีใช้ - ใช้น  ามันทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 

๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทานน  ามัน 
- การรับประทานครั งละ ๑ ช้อนชา วันละ ๑ ครั ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา ๓ วัน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม  

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไทรอยด์ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อย (กรณีการรับประทานยา) 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม กษัยเหล็ก เป็นกษัยอันเกิดจากอุปปาติกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากลมอัดแน่นแข็ง
เป็นดาน อยู่ในท้องน้อย ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ นไปถึงยอดอก 
กินอาหารไม่ได้ เป็นต้น 
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๔. ยาแก้ลมขึ นเบื องสูง 
 (ต ารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมขึ นเบื องสูง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น  

น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าผึ งรวง 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม - ลมขึ นเบื องสูง เป็นโรคลมที่ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง      
หูอื อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย เป็นต้น  
- ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน าไปปรุงยา 
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๕. ยาไฟอาวุธ  
(แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น 

น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  ามะนาว 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม  

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะที่ค่ังค้างในล าไส้ท าให้ท้องแข็งปวดมวน 
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 ๖. ยาแก้สันฑฆาต กร่อนแห้ง 
 (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 

 
ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา 

ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก ที่เกิดจากโทสันฑฆาต       
และกล่อนแห้ง 

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น 
น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าผึ งรวง 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาต้านการแข็งตัวซองเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย  
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยสูงอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม         ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน าไปปรุงยา 
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 ๗. ยาอัมฤตโอสถ  
(แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมกษัย 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ยานี ในผู้ป่วยสูงอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมกษัย เป็นลมที่ท าให้ผอมแห้งแรงน้อย ท าให้มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง เป็นต้น 
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๘. ยาอไภยสาลี  
(เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 

ข้อมูลเพิ่มเติม ยาอไภยสาลีเป็นสูตรต ารับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแห่งชาติ     
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงแต่ในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ได้ใส่กัญชาในสูตรต ารับ 
เนื่องจากเสนอต ารับยา ก่อนที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศบังคับใช้ 
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๙. ยาไพสาลี  
(อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม ๒) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น 

น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าผึ งรวง น  าอ้อยแดง น  านมโค 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย  
เพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
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 ๑๐. ยาท าลายพระสุเมรุ  
(คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบในร่างกาย 

ลมสะดุ้งและสั่นไปทั งตัว ลมเปลี่ยวด า ลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมปัตฆาต 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น  

น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าอ้อยแดง น  านมโค 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) 

และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก 
โรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ยานี ในผู้ป่วยสูงอายุ 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม ลมเปลี่ยวด า เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็น          
ตะคริว ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื อเกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ท าให้เจ็บปวดบริเวณ   
ที่เป็นมาก มักแก้โดย การนวดจุดบริเวณตาตุ่มด้านในหรืออาจรักษาด้วย     
ยาสังขวิไชย หรือยาท าลายพระสุเมรุ (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์        
และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๔๗๒) 
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๑๑. ยาทัพยาธิคุณ  
(คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้กล่อน ๕ ประการ ที่ท าให้จุกเสียดเป็นพรรดึกเป็นก้อนในท้อง เจ็บเมื่อยขบ

ตามร่างกาย ปากเปรี ยว กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น 

น  ากระสายยาที่ใช้ 
- น  าผึ งรวง 
- ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

(anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล
(propranolol) ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทยในปริมาณสูง 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้่วยโรคแผลเปื่อย 
เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยสูงอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม - กล่อน ๕ ประการได้แก่ กล่อนดิน กล่อนน  า กล่อนลม กล่อนไฟ และกษัยกล่อน  
- ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน าไปปรุงยา 
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๑๒. ยาแก้ไอส้ม  

(ต ำรำยำเกร็ด เลขท่ี ๔๘๙ มัดที่ ๓๒ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๕/๒ หอสมุดแห่งชำติ) 
 
ข้อบ่งใช้ แก้ไอ ขับเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ อมครั งละ ๑ – ๒ เม็ด เมื่อมีอาการไอ วันละ ๓ - ๔ ครั ง 
 ดื่มหรือจิบน  าอุ่นหลังการใช้ยา 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย เนื่องจากมะขามเปียกมีฤทธิ์เป็นยาระบาย 
 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยจ ากัดเกลือ เนื่องจากมีเกลือปริมาณมาก 
ข้อมูลเพิ่มเติม         ใช้ในกรณีที่มีเสมหะเหนียวข้นในผู้ป่วยโรคหอบหืด 
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๑๓. ยาหอมเทพร าจวน  

(ต ารายาเกร็ด เลขท่ี ๒๑๘ มัดที่ ๒๐ ตู้ ๑๑๒ ชั น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ) 
 
ข้อบ่งใช้    แก้กลุ้มอกกลุ้มใจ ช่วยเจริญอาหาร 
ขนาดและวิธีใช้  รับประทานครั งละ ๑ – ๑.๕ กรัม ละลายน  ากระสายยา ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
  น  ากระสายยาที่ใช้ 

   - ละลายน  าสุกกิน แทรกพิมเสนเล็กน้อย 
 - หากไม่มีพิมเสนให้ใช้เพียงน  าต้มสุก 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

    ข้อมูลเพิ่มเติม - น  าประสานทองต้องสะตุตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา โดยน าใส่หม้อดินหรือกระทะ  
ตั งไฟจนละลายและฟูขาวดีทั่วกัน แล้วจึงยกลงจากไฟ จึงน าไปใช้ปรุงยาได้ 

 - ใช้กะล าพักสลัดได 
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๑๔. ยาพระศรีรัตนไตร  
(ต ารายาเกร็ด เลขท่ี ๒๒๗ มัดที่ ๒๐ ตู้ ๑๑๒ ชั น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ) 

 
ข้อบ่งใช้ บ ารุงร่างกาย เจริญอาหาร ช่วยให้นอนหลับ เป็นยาอายุวัฒนะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน   
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น  าผึ งรวง 
 - ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อมูลเพิ่มเติม น  ากระสายยา ใช้เพียงน  าผึ งรวงก็เพียงพอ ไม่แนะน าให้ใช้ขัณฑสกร 
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๑๕. ยาอินท์จักร  

(ต ารายาเกร็ด เลขท่ี ๒๓๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ) 
 
ข้อบ่งใช้ บ ารุงก าลัง เป็นยาอายุวัฒนะ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๑ - ๒ กรัม วันละ ๑ ครั ง ก่อนนอน 
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น  าผึ งรวง น  านมโค 
 - ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

  ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)      
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet) 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล (propranolol)     
ทีออฟิลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) เนื่องจากต ารับนี มีพริกไทย
และดีปลีเป็นส่วนประกอบ  

    ข้อมูลเพิ่มเติม - ตัวยาบุกรอต้องเตรียมตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา โดยถ้าเป็นตัวยาสด ให้หั่นเป็น   
แว่นบาง ๆ น ามาล้างน  าสะอาด ๗ ครั ง แล้วน ามาตากหรืออบให้แห้ง คั่วด้วยไฟอ่อน ๆ       
พอสุก จึงน ามาปรุงยาได้ 
- หิงค์ยางโพธิ์ หมายถึง มหาหิงคุ์ซึ่งฆ่าฤทธิ์แล้ว 

          - ว่านน  า ปริมาณการใช้ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 132



 

๑๖. ยามหาอาวุธ  
(ต ารายาเกร็ด เลขท่ี ๒๓๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ริดสีดวงผอมเหลือง ที่ท าให้มือตีนตาย เมื่อยล้า เสียดชายโครง 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๑ – ๑.๕ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน 
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น  าผึ งรวง 
 - ถ้าหาน  ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น  าต้มสุกแทน 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
ข้อมูลเพิ่มเติม - ริดสีดวงผอมเหลือง หมายถึง โรคริดสีดวงที่เกิดเรื อรังท าให้ร่างกายซูบผอม 

 - กลอย กระดาด บุกรอ อุตพิด ต้องน าไปเตรียมตามกรรมวิธีก่อนน าไปปรุงยา โดยถ้าเป็น 
ตัวยาสด ให้หั่นเป็นแว่นบาง ๆ  น ามาล้างน  าสะอาด ๗ ครั ง แล้วน ามาตากหรืออบให้แห้ง            
คั่วด้วยไฟอ่อน ๆ พอสุก จึงน ามาปรุงยาได้ 
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๑๗. ยาผลเตโช 

 (ต ารายาเกร็ด เลขท่ี ๒๓๓ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ) 
 
ข้อบ่งใช้ บ ารุงไฟธาตุ แก้อาโปธาตุก าเริบที่ท าให้ปัสสาวะมาก 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น  
 น  ากระสายยาที่ใช้ 
 - น  าต้มสุก 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

    ข้อมูลเพิ่มเติม - แก้อาโปธาตุก าเริบที่ท าให้ให้ปัสสาวะมาก หมายถึง ผู้ที่ไฟธาตุไม่สมบูรณ์ท าให้การ   
เผาผลาญไม่ดี เกิดการเกินของธาตุน  าในร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องปรับสมดุลด้วยการ     
ขับออกทางปัสสาวะและเมื่อร่างกายขับออกมากก็ต้องต้องดื่มน  าเข้าทดแทน วนเวียนไป  
จึงต้องบ ารุงไฟธาตุให้สมบูรณ์ 

 - น  าตาลทราย ใช้แบบน  าตาลทรายแดง 
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๑๘. ยาเขียวมหาสัมฤทธิ์  
(ต ารายาเกร็ด เลขท่ี ๒๖๓ มัดที่ ๒๓ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชาติ) 

 
ข้อบ่งใช้   แก้ไข้ออกผื่น 
ขนาดและวิธีใช้   รับประทานครั้งละ 1 - ๑.๕ กรัม ละลายน้้ากระสายยา ทุก 4–6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
   น้้ากระสายยาที่ใช้ 

- น้้าดอกไม้หรือน้้าดอกไม้เทศ 
- ถ้าหาน้้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี 
    ข้อมูลเพิ่มเติม - ไข้ออกผื่น หมายถึง ไข้ท่ีมีการผุดที่ผิวหนัง 

 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 135



 

๑๙. ยาแก้ริดสีดวงหืดหอบ 
 (ต ำรำยำเกร็ด เลขท่ี ๒๓๓ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๒ ชั้น ๒/๒ หอสมุดแห่งชำติ) 

 
ข้อบ่งใช้ แก้ริดสีดวงหืดหอบ ไอ ท้องเป็นดาน 
ขนาดและวิธีใช้ รบัประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น  

น้้ากระสายยาที่ใช้ 
- น้้าผึ้งรวง 
- ถ้าหาน้้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้้าต้มสุกแทน 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี 
    ข้อมูลเพิ่มเติม - ริดสีดวงอันบังเกิดในล้าไส้ใหญ่ มีอาการกระท้าให้ผอมแห้ง ผอมเหลือง                  

ให้เมื่อยให้หอบ บางทีให้ปวดท้องและท้องขึ้นมิรู้วาย ให้ผะอืดผะอม 

- ดาน หมายถึง แข็ง แน่น เรียกสิ่งที่มีลักษณะแข็งเป็นดานอยู่ในท้อง 
เช่น ดานเลือด ดานลม 
- เปลือกหอยแครง ต้องน้าไปเตรียมตามกรรมวิธีก่อนน้าไปปรุงยา 
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