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1) Health Canada ทำ�หน้าที่
• The Offifice of Medicinal Cannabis (OMC),
• เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางและเป็นหน่วยงานหลัก
Ministry of Health, Welfare and Sports เป็น
ทำ�หน้าที่ดูแลในภาพรวม และประสานงานกับหน่วยงาน หน่วยงานหลัก ทำ�หน้าที่ควบคุมการใช้กัญชา
ด้านสาธารณสุขของแต่ละรัฐ
ทั้งระบบ ได้แก่
2) The Cannabis Legalization and Regulation Branch
- การอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ในสถานที่ที่รัฐ
(CLRB) ทำ�หน้าที่
อนุญาต (coffee shops) และควบคุมไม่ให้
• เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ Health Canada
จำ�หน่ายกัญชาให้กับเด็กและเยาวชน
- การควบคุมไม่ให้มีการโฆษณากัญชา

1.2 หน่วยงานรับผิดชอบและหน้าที่
1) Australian Advisory Council on the Medicinal Use of Cannabis (AACMC) ทำ�หน้าที่
• ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดำ�เนินการตามกฎระเบียบอนุญาต
การเพาะปลูกและการผลิตกัญชา
• กำ�หนดแนวทางการสั่งจ่ายและผู้มีอำ�นาจในการสั่งจ่าย
กัญชาและการเข้าถึงแบบแผนพิเศษของผู้ป่วย (Special
Access Scheme: SAS)
• สนับสนุนหลักฐานการใช้กัญชาสำ�หรับกรณีต่างๆ

Dutch opium act (หรือ Opium wet,
Victor Act)

Netherlands

Cannabis Act

Canada

1.1 กฎหมายที่บังคับใช้
Narcotic Drugs Act 1967 (ND Act)

Australia

ระบบการก�ำกับดูแลกัญชาของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล
สหรัฐฯ (รัฐแคลิฟอร์เนีย) และสิ งคโปร์

1

• รับเรื่องจากผู้ขออนุญาตเพื่อดำ�เนินการออกใบอนุญาต
ต่างๆ ได้แก่
- การถือครองกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
(medicinal purpose)
- การปลูกกัญชา
- การขายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
- การทดลองกัญชา
- การวิจัยกัญชา

2) The Offifice of Drug Control (ODC), Department of Health
ทำ�หน้าที่
• ออกใบอนุญาตปลูกเพื่อวิจัย
• ออกใบอนุญาตปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์
3) Therapeutic Goods Administration (TGA), Department of
Health ทำ�หน้าที่
• อนุญาตการผลิตตามมาตรฐาน GMP
• อนุมัติผลิตภัณฑ์ภายใต้ Therapeutic Goods Act 1989

Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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1.3 หน่วยงานกัญชาระดับประเทศ (National Cannabis agency)
• A Board of the Cannabis Agency. ถูกตั้งขึ้นภายใต้ The
• The Cannabis Legalization and Regulation Branch
• ไม่มี National Cannabis Agency
Australian Cannabis Agency Act 2018 ทำ�หน้าที่
(CLRB) ซึ่งอยู่ภายใต้ การกำ�กับดูแลโดยตรงของ Health
1. ควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชา
Canada
2. ควบคุมราคาของกัญชา
3. ควบคุมการขายกัญชา

Canada

Australia

Canada

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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1.4 โครงสร้างองค์กร/กลไก
• โครงสร้างองค์กร ของ CLRB ประกอบด้วยหน่วยงาน
• มี Board of the Cannabis Agency ทำ�หน้าที่
ภายใน 6 หน่วยงาน ได้แก่
1. ออกแบบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อติดตามการใช้กัญชา
1) Assistant deputy minister`s offifice มีบุคลากร 2
2. ควบคุมกัญชา
ตำ�แหน่งคือ correspondence and access to information
3. อื่นๆ ที่สำ�คัญและอำ�นวยความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติ
offifice และ executive assistant
หน้าที่ของ Cannabis Agency Board ซึ่งประกอบด้วย
2) Branch operational support services directorate
(a) ประธาน
ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยคือ
(b) สมาชิกอย่างน้อย 8 คน และไม่ควรมากกว่า 10 คน
- Access to information and privacy
สมาชิกต้องมีความรู้และประสบการณ์ (i) การลดการใช้
ยาอันตราย (ii) ความรู้ด้านยา (iii) จิตวิทยาหรือ
- Business services unit ประกอบด้วย manager of
สุขภาพจิต (iv)กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (v) การบังคับ
executive administration, project coordinator,
ใช้กฎหมาย สมาชิกจะรวมถึงบุคลากรที่มาจากแต่ละรัฐ
administrative assistant
- IT implementation
หรือจังหวัด
- Litigation - Coordination มีเจ้าหน้าที่ 1 ตำ�แหน่ง คือ
fifinancial analyst
- Operational planning
- Program quality

Australia

Netherlands

Australia

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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3) Compliance directorate ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยคือ
- Compliance issues and response มีบุคลากร 2
ตำ�แหน่งคือ project and liaison offificer และ regulatory
affairs offificer
- Compliance promotion and policy
- Director’s general offifice
4) Licensing and medical access directorate ประกอบด้วย
หน่วยงานย่อย คือ
- Director’s general offificer
- Licensing and security
- Licensing policy
- Offificer of medical access
5) Policy directorate ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ
- Director’s general offificer
- External relations
- Regulatory affairs
- Strategic policy
6) Science and surveillance มีบุคลากร 2 ตำ�แหน่งคือ
executive assistant และ scientifific evaluator

Canada

Netherlands

Canada

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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1.5 การจัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชา
แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชาเป็น 2 กลุ่มตามกฎหมาย คือ
แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นหลายกลุ่ม ตามเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่
1. Cannabidiol จัดอยู่ในกลุ่ม Schedule 4 (S4) มีส่วนประกอบ 1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้เป็น 2 กลุ่ม
ของสารสกัดที่ เป็น cannabinoids 2% และเป็นกลุ่มที่ต้อง
1.1 medical cannabis products
ใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ทั่วไป
- ควบคุมการใช้โดย health care practitioner (ส่วน
2. Nabiximols, nabilone and dronabinol จัดอยู่ในกลุ่มยาที่
ใหญ่เป็นแพทย์)
ต้องควบคุมในระดับ S8 ซึ่งต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ที่ขึ้น
- ควบคุมโดยให้จำ�หน่ายในร้านขายยาทั่วไปที่มีใบ
ทะเบียนเป็นการเฉพาะ (Australian-registered medical practiอนุญาตจำ�หน่าย cannabis (cannabis drug license)
tioner)
- จำ�หน่ายให้เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบขึ้นทะเบียน
(registration certifificate)
- ถือครองผลิตภัณฑ์ไปในที่สาธารณะได้ไม่เกิน
150 g ของ dried cannabis
1.2 non - medical cannabis products
- ควบคุมโดยให้จำ�หน่ายได้เฉพาะร้านค้าที่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐ และมีใบอนุญาตจำ�หน่าย (license
for sale)
- จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใหญ่ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปได้
ทุกคน
- ถือครองผลิตภัณฑ์ไปในที่สาธารณะได้ไม่เกิน 30g
ของ dried cannabis

Australia

โดยแต่ละระดับการนำ�ไปใช้มีการควบคุมดังนี้
• Potency or strength ที่ต้องระบุสำ�หรับการ
ใช้ในแต่ละระดับ เช่น %THC รวมถึง % สาร
สำ�คัญ อื่นๆ ในการนำ�ไปใช้ด้าน public health
หรือ animal health
• Packaging and label ต้องระบุรายละเอียด
ที่จำ�เป็น โดยภาชนะบรรจุต้องมีลักษณะที่
กำ�หนดและแสดงข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน

• แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับการนำ�ไปใช้
ดังนี้
1) public health
2) animal health
3) academic or chemical analytical research
4) training
5) trade-related purposes

Netherlands

Australia

Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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2. แบ่งตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็น 3 กลุ่ม
• Seller or server and sales เช่น ในกรณีของ
2.1 Edible cannabis (solid and beverage)
public health หรือการศึกษา training กำ�หนด
- Edible cannabis (solid) ควบคุมปริมาณสารออก
ให้แพทย์เฉพาะทาง หรือนักวิจัยที่ได้รับ
ฤทธิ์ (THC) ไม่เกิน 10 mg of THC per package
อนุญาตมีสิทธิ์ในการเข้าถึง รวมถึงร้าน
- Edible cannabis (beverage) ควบคุมปริมาณสาร
ขายยาที่จดทะเบียนรับผิดชอบเท่านั้น และ
ออกฤทธิ์ (THC) ไม่เกิน 10 mg of THC per
มีการควบคุมการค้าจะไม่มีการจำ�หน่ายให้กับ
container
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศ
2.2 Cannabis extracts (ingested, inhaled, and
(Non-resident access) เป็นต้น
concentrated THC)
• Marketing and size of advertising ที่ห้ามให้มี
ควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ (THC) คือ
การโฆษณาใดๆ
- Cannabis extract (ingested) ควบคุมปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ (THC) ไม่เกิน 10 mg of THC per unit
(such as a capsule) or dispensed amount 1,000
mg of THC per package
- Cannabis extract (inhaled) ควบคุมปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ (THC) ไม่เกิน 1,000 mg of THC per
package
- Cannabis extract (concentrated THC) ควบคุม
ปริมาณสารออกฤทธิ์ (THC) ไม่เกิน 1,000 mg of
THC per package
2.3 Cannabis topical ควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ (THC)
ไม่เกิน 1,000 mg of THC per package

Canada

Australia

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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3. แบ่งตามรูปแบบทางกฎหมาย เป็น 6 กลุ่ม
3.1 Dried cannabis คือ ส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ผ่าน
กระบวนการทำ�ให้แห้ง แต่ไม่รวมถึงเม็ดกัญชา
3.2 Fresh cannabis คือใบและดอกของกัญชา
(cannabis buds and leaves) ที่เพิ่งถูกเก็บเกี่ยวมา
แต่ไม่รวมถึง plant material ที่ใช้ในการขยายพันธุ์
3.3 Solids containing cannabis คือกัญชารูปแบบ solid
form ที่อุณหภูมิ 22+/-2°˚C และมีสาร THC สูงไม่เกิน
3% w/w
3.4 Non-solids containing cannabis คือกัญชารูปแบบ
non-solid form ที่ อุณหภูมิ 22+/-2°˚°C และ
มีสาร THC สูงไม่เกิน 3% w/w
3.5 Cannabis solid concentrates คือกัญชารูปแบบ solid
form ที่อุณหภูมิ 22+/-2°˚C และมีสาร THC
สูงเกิน
3% w/w
3.6 Cannabis non-solid concentrates คือกัญชา
รูปแบบ non-solid form ที่อุณหภูมิ 22+/-2°˚C
และมีสาร THC สูงเกิน 3% w/w

Canada

Netherlands

Misuse of Drugs Act (MDA)

Singapore
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1)		Manufactured Cannabis Safety Branch (MCSB) ภายใต้ 1) หน่วยงานหลักคือ Central Narcotics Bureau
(CNB) (ก�ำลังอยู่ในช่วงของการวิจัยเพื่อ
California Department of Public Health (CDPH) ท�ำ
พิจารณาอนุญาต)
หน้าที่
• เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการผลิต 2) National Research Foundation เป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและวิจัยในการน�ำ
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา
กัญชามาใช้ทางการแพทย์
• ออกใบอนุญาตการผลิตกัญชา
2) Cal Cannabis Cultivation Licensing Division ภายใต้
California Department of Food and Agriculture (CDFA)
ท�ำหน้าที่
• เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเพาะ
ปลูกกัญชา
• ออกใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชา และสร้างระบบติดตาม
การเคลื่อนไหวของกัญชา
3) Bureau of Cannabis Control (BCC)
• ท�ำหน้าที่ออกใบอนุญาตการค้าปลีก การกระจาย
การทดลอง และการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
(microbusinesses) ที่เกี่ยวกับกัญชา

Medicinal and Adult-Use Cannabis Regulation and Safety
Act (MAUCRSA)

USA (รัฐ California)

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

1.2 หน่วยงานรับผิดชอบและหน้าที่
Israeli Medical Cannabis Agency (IMCA) หรือ medical
cannabis unit ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ควบคุมกระบวนการตั้งแต่
licenses for cultivation, extraction and packaging plants, and
distribution

1.1 กฎหมายที่บังคับใช้
Dangerous Drugs Act of 1973

Israel

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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ยังไม่มีการจัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชา
เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาต ให้น�ำกัญชาไปใช้
ประโยชน์

1.4 การจัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชา
ไม่พบการจัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชา เนื่องจากกัญชาถูกจัด ไม่พบการจัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชา โดยถูกจัดกลุ่มให้
เป็นยาเสพติด ซึ่งแม้จะมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทางการ อยู่ในกลุ่มเดียวกับยาสูบ และถูกควบคุมโดยส�ำนักงาน
แพทย์แต่กไ็ ม่พบการจัดแบ่งประเภทอย่างชัดเจน
ควบคุมกัญชาที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่

Singapore

ยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง เนื่องจากยังไม่มี
การอนุญาตให้น�ำกัญชาไปใช้ประโยชน์

USA (รัฐ California)

1.3 หน่วยงานกัญชาระดับประเทศ (National Cannabis agency)
The Israel Medical Cannabis Agency (IMCA) ซึ่งจะอยู่ภายใต้ ไม่มี National Cannabis agency
การก�ำกับดูแลโดยตรงของ Ministry of Health

Israel

Health Canada

Canada

Offifice of Medicinal Cannabis
(OMC), Ministry of Health,
Welfare and Sports

Netherlands

Israel

California

License for growing/cultivating
cannabis

• Medicinal Cannabis Cultivation
(M-license) เป็นการเพาะปลูก
กัญชาในเชิงพาณิชย์เพื่อการ
แพทย์

Israeli Medical Cannabis Agency California Department of Public
(IMCA)
Health (CDPH)

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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2.2 ประเภทของใบอนุญาต
• ใบอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชา 1) Standard cultivation license • ยังไม่มีการออกใบอนุญาต
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการ
- สำ�หรับ ผู้ปลูกรายใหญ่
เป็นการเฉพาะ
(Large-scale growers of
แพทย์ (Medicinal Cannabis
cannabis) ซึ่งสามารถปลูกได้
License)
• ใบอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชา
หลากหลายสายพันธุ์ ผลิต
สำ�หรับงานวิจัย (Cannabis
กัญชาทั้งสดและแห้ง
Research License)

2.1 หน่วยงานผู้อนุญาต
Offifice of Drug Control, Department of Health (ODC

Australia

การอนุญาตเรื่องของการเพาะปลูก (Cultivation)

2

Australia
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Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

2) Micro cultivation license
- สำ�หรับผู้ปลูกรายย่อย
(Small-scale growers of
cannabis) ซึ่งสามารถปลูกได้
เหมือนกับผู้ปลูกรายใหญ่ แต่
ปลูกได้ในพื้นที่จำ�กัด (รวม
พื้นที่ปลูกไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร)
3) Nursery license
- สำ�หรับผู้ปลูกเพื่อใช้เมล็ด
พันธุ์ (Growers of starting
materials) โดยสามารถปลูก
ได้หลากหลายสายพันธุ์ (รวม
พื้นที่ปลูกไม่เกิน 50 ตาราง
เมตร) และผลิตได้เพียงเมล็ด
พันธุ์ และต้นกล้า (รวมถึง
เซลล์เพาะเลี้ยง)

Canada

Israel

• Adult-Use Cannabis Cultivation
(A-license) เป็นการเพาะปลูก
เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในผู้ใหญ่
ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีข้อ
บ่งใช้ทางการแพทย์

California

4) Industrial hemp license
- สำ�หรับผูป้ ลูกพืชกัญชาทีป่ ลูก
เพือ่ ใช้ประโยชน์ จากเส้นใย
โดยสามารถปลูกได้เฉพาะ
สายพันธุ์ที่ผ่านการรับรองว่า
เป็นพืช กัญชาที่ปลูกเพื่อใช้
เส้นใย (มีปริมาณสาร THC
ไม่เกิน 0.3%) และต้องขาย
แบบทั้งต้น

Canada
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• มีการเปิดให้ประมูลเป็น
รายปี

Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

2.3 เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
• ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) ต้องมีใบอนุญาตจาก
วัตถุประสงค์ และกรรมวิธีใน
สำ�นักงานสรรพากรแคนาดา
การปลูก
(Canada Revenue Agency:
• ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยว
CRA) เพื่อแสดงถึงการชำ�ระ
กับใบอนุญาตของโรงงานที่จะ
ภาษีในการประกอบกิจการ
ใช้ผลิต (a medicinal cannabis 2) ต้องแจ้งแก่รัฐบาลท้องถิ่น
manufacturer license)
หรือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น
สถานีตำ�รวจ สถานีดับเพลิง
ให้ทราบก่อน

Australia

Israel

• ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยมี
ประวัติอาชญากรรม
• ผู้ขออนุญาตไม่เคยถูกปฏิเสธ
การขอใบอนุญาตจากรัฐ
• ผู้ขออนุญาตต้องมีที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้

California

3) รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
ประกอบด้วย ชื่อผู้ขออนุญาต
วันที่คาดว่าจะขออนุญาต
ประเภทของใบอนุญาตที่
ขอรายละเอียดการด�ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับ กัญชา และ
ที่ตั้งของสถานประกอบการ

Canada

Israel

1 ปี

California
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• การปลูกเพื่อการค้า ทั้งใน
• กัญชาจะปลูกในโรงเรือนหรือ • ใบอนุญาตการเพาะปลูก
coffee shop และ ทางการ
ในฟาร์มกัญชาที่ได้รับใบ
ไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบ
แพทย์ (มีปริมาณสาร THC ไม่ อนุญาตทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย หมายให้กบั บุคคลอื่นได้
เกิน 0.3%)
เท่านั้น
• ห้ามผู้ได้รบั อนุญาตโอน
• การปลูกในครัวเรือน โดยมี
• ผู้ปลูกจะต้องส่งกัญชาให้กบั
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาที่ปลูกในเชิง
การออกใบอนุญาตจาก The
โรงงานผลิตทีไ่ ด้รับอนุญาต
พาณิชย์ หรือ ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่
Dutch Offifice of Medicinal
เท่านั้น
ได้ผลิตจากกัญชาจากสถานที่
Cannabis
ที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่
• ควบคุมสายพันธุ์ที่ได้และ
อื่น
ผลผลิต
• ควบคุมพื้นที่ในการปลูก

1 ปี

Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

2.4 อายุของใบอนุญาต
1 ปี
ไม่เกิน 2 ปี
2.5 การก�ำกับดูแลการปลูก
แบ่งการควบคุมออกเป็น
1) สถานที่ปลูกต้องเป็นไปตาม
3 ด้าน
มาตรฐานที่ก�ำหนด (มาตรฐาน
1) Physical (site) security of
Good Production Practices:
crops and equipment
GPP) ตลอดอายุใบอนุญาต
- ต้องมีการก�ำหนดผู้ท่มี ีหน้าที่ 2) เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าที่ปลูก
ที่จะต้องเข้า-ออกสถานที่
ต้องเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่ได้
เพาะปลูก เข้าถึงกัญชา และ รับอนุญาต
การติดตาม เป็นต้น
- ต้องมีการบันทึกการเข้าถึง
การเตือนและการป้องกัน
อื่นๆ

Australia

Canada
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2) Information security including 3) ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการขึ้น
ทะเบียนเป็น Master grower
recordsmanagement
- เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูล
คอยควบคุมการปลูกจนถึงการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
เก็บเกีย่ ว
การเข้าถึงกัญชา ซึ่งการ
บันทึกต้องเป็นความลับ
เอกสารนี้ คณะกรรมการ
ODC จะเป็นผู้ตรวจ
3) Personnel security of staff
and contractors
- นายจ้างและเจ้าหน้าที่ต้อง
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
- กระบวนการเก็บ การดูแล
การขนส่ง และการท�ำสัญญา
จะต้องมีการควบคุมการเก็บ
เป็นอย่างดีเพื่อควบคุมการ
เข้าถึง เจ้าของกิจการต้องมี
ใบอนุญาตในการดูแลจัดการ
กัญชา นอกจากนี้ในการ
ขนส่งจะต้องมีการ ควบคุม
ให้อยู่ในบริเวณขนส่งกัญชา
ไม่นานจนเกินไป

Australia

Israel

• ต้องมีใบอนุญาตที่ปรากฏ
อย่างเด่นชัดแสดงใน
สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
ซึ่งสามารถดูได้โดย
หน่วยงานของรัฐหรือ
ท้องถิ่นนั้นๆ
• ผู้รับใบอนุญาตจะไม่ให้เช่า
ช่วงส่วนหนึ่งส่วนใดของสถาน
ที่ที่ได้รบั ใบอนุญาต
• ผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกกลาง
แจ้งจะต้องไม่ใช้แสงเพิ่มเติม
ในการปลูก

California

2.7 เงื่อนไขในการอนุญาต
ต้องได้รบั ใบอนุญาต ODC
license และ ODC permit
ก่อนยื่นขออนุญาต

2.6 คุณสมบัติของผู้ยื่นค�ำขอ
• ต้องไม่มปี ระวัติอาชญากรรม
• ต้องมี cannabis research
license รวมถึงต้อง ได้รบั
research permit ด้วย

Australia

Netherlands

• คุณสมบัตทิ ั่วไป
- ต้องเป็นพลเมืองอิสราเอล
• คุณสมบัตเิ ฉพาะ
- ต้องเป็นเจ้าของที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และมีความ
สามารถที่เหมาะสมตาม
ก�ำหนดของรัฐบาล

Israel

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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1) ต้องจัดท�ำรายการของสถานที่ • จะต้องผ่านการประกวดราคา • ต้องได้รบั อนุญาตจากกรม
ทั้งหมดที่จะท�ำการเพาะปลูก
ส�ำหรับผู้ปลูก
ต�ำรวจอิสราเอล
กัญชา
• เงื่อนไขแตกต่างกันตามสปีชสี ์
ที่ปลูกว่าเป็นสปีชสี ์ที่มีอยู่เดิม
หรือเป็นสปีชสี ์ใหม่

1) คุณสมบัติท่วั ไป
ไม่พบข้อมูล
- มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี
- มีที่อยู่ทางธุรกิจในประเทศ
แคนาดา
- ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์จากการมีหนี้สิน
- ภายใน 5 ปีท่ผี ่านมาไม่พบ
การกระท�ำผิด พ.ร.บ.ใดๆ
2) คุณสมบัติเฉพาะ
- มีพนื้ ทีป่ ลูกทีเ่ ป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ �ำหนด
- มีทรัพยากรทางการเงินเพียง
พอที่จะด�ำเนินธุรกิจ

Canada

1) ผ่านการรับรองจาก
California Environmental
Quality Act (CEQA)
2) ได้รับการรับรองที่จะด�ำเนิน
การในนามของกัญชาในเชิง
พาณิชย์ธรุ กิจ

• ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ต้อง
มีหน่วยงานราชการรับรอง)
• สามารถเปิดเผยข้อมูลทางการ
เงินจากทางธุรกิจที่ท�ำอยู่ได้
ภายใต้กฎหมายก�ำหนด

California

Australia

Netherlands

Israel

California

• จะต้องได้รบั การอนุมัติ
3) ถ้ามีพนักงาน 20 คนขึ้นไป
มาตรฐานความปลอดภัยและ
ต้องมีข้อตกลงร่วมกันตามข้อ
การปฏิบัตติ ามมาตรฐานการ
ก�ำหนดทางกฎหมายคือ
ผลิตที่ดี (Good Agricultural
ผู้ขออนุญาตจะต้องมีส�ำเนา
Practices: GAP และ Good
ข้อตกลงสันติภาพแรงงานที่มี
Agricultural and Collection
ลายเซ็นของตัวแทนสหภาพ
Practices: GACP)
และผู้สมัคร
4) สถานที่ที่เสนอนั้นไม่อยู่ในรัศมี
600 ฟุตของโรงเรียนหรือ
ศูนย์เยาวชน หรือสถานที่
ที่เป็นไปตามกฎหมาย
ท้องถิ่นก�ำหนด

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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• ต้องได้รบั การอนุมัติจาก
2) ต้องมีใบอนุญาตหรือได้รบั
อนุญาตจาก Health Canada ที่ กระทรวงเกษตรอิสราเอล
ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
(Ministry of Agriculture)
กัญชา
3) ต้องจัดท�ำแผนธุรกิจที่แสดงถึง
ภาพรวมของธุรกิจแผนการ
ด�ำเนินงานแผนทางการเงิน
หรือแหล่งที่มาของเงินทุน
รวมถึงแผนการขายและ
แผนการตลาด
4) ต้องมีวงเงินประกันที่
ครอบคลุมภาระภาษีกัญชา
หนึ่งเดือน (ขั้นต�่ำ 5,000
ดอลลาร์และสูงสุด 5 ล้าน
ดอลลาร์)
5) ต้องแจ้งแก่รฐั บาลท้องถิ่น
หรือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น
สถานีต�ำรวจ สถานีดับเพลิง
ให้ทราบก่อน

Canada

Canada

Netherlands

2.9 มาตรฐานการปลูก
GACP (Good Agricultural and
Collection Practices)

Israel

GACP (Good Agricultural and
Collection Practices)

ไม่จ�ำกัดโควตาผู้รับอนุญาต

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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GPP (Good Production Practices) GACP (Good Agricultural and
Collection Practices) ส�ำหรับ
medicinal grade cannabis

2.8 โควตาการปลูก
• ไม่จ�ำกัดโควตาผู้รับอนุญาต • ไม่จ�ำกัดโควตาผู้รับอนุญาต ไม่จ�ำกัดโควตาผู้รับอนุญาต
• ปริมาณการปลูกจะขึ้นอยู่กบั
• มีการก�ำหนดปริมาณการปลูก
ความจุของสถานที่ และความ ตามขนาดพื้นที่ โดย Standard
ต้องการของโรงงานผลิต อาจ
cultivation license ปลูกได้ ไม่
จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ
จ�ำกัดพื้นที่ ส่วน Micro
cultivation license ปลูกได้ไม่
ไป ซึ่งค่อนข้างยากทีจ่ ะ
เกิน 200 ตารางเมตร และ
ก�ำหนดปริมาณการปลูก
Nursery license ปลูกได้ไม่เกิน
กัญชา แต่ถ้าทราบความ
50 ตารางเมตร
ต้องการกัญชาในพื้นที่หรือ
ทราบจ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้ • โควตาการปลูกเพื่อการ
กัญชา ก็สามารถก�ำหนด
หย่อนใจ เพื่อใช้ในครัวเรือน
ปริมาณการปลูกได้
ไม่เกิน 4 ต้นต่อครัวเรือน

Australia

GACP (Good Agricultural and
Collection Practices)

ไม่จ�ำกัดโควตาผู้รับอนุญาต

California

Canada

Netherlands

Israel

California
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2.10 ข้อก�ำหนดด้านสถานที่เพาะปลูก
• สถานที่เพาะปลูกต้องเก็บเป็น สถานที่เพาะปลูกต้องเป็นไปตาม • กรณีปลูกในครัวเรือน (Home 1. เงื่อนไขสถานที่ปลูกมาตรฐาน 1. มีระบบป้องกันบุคคลภายนอก
เข้ามาในบริเวณเพาะปลูก
เกณฑ์ GPP ซึ่งมีข้อก�ำหนด
growth) ไม่มกี ารก�ำหนด
วิธีการปลูกและมาตรฐานของ
ความลับ
โดยมีระบบเตือน ติดตั้งดูแล
มาตรฐานการปลูก โดยจ�ำกัด
ผลผลิตอยู่ใน ข้อก�ำหนด
• ต้องมีการควบคุมด้านแมลง ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่
และตรวจสอบการเข้า-ออกได้
ให้ปลูกได้ไม่เกิน 5 ต้น ต่อ
ภายในประเทศ โดย Ministry
และจุลชีพก่อโรค โดย
ในด้านคุณสมบัติของสถานที่
2. มีกล้องวงจรปิดรักษาความ
1 คน
of Health ผ่าน “Growing
Commonwealth Department ปลูก ด้านบุคลากร ด้านการ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้า
committee” เพื่อออก
of Agriculture and Water
รักษาความปลอดภัยและความ • กรณีปลูกเพือ่ การค้า การ
ระวังทางเข้าและออก ทั้งหมด
แพทย์ หรือการศึกษาทดลอง
ใบอนุญาต
Resources (DAWR)
รัดกุมของสถานที่ปลูก ดังนี้
ไปยังสถานทีเ่ พาะปลูก และมี
ใช้มาตรฐาน GACP
2. เทคนิคการปลูกมีการควบคุม
• ต้องมั่นใจได้ว่าเมล็ดที่น�ำมา 1. Site Design and Physical
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ
โดยขึ้นกับการน�ำไปใช้ มีการ
ปลูกไม่ปนเปื้อนสารก่อโรคโดย Barriers
เฝ้าระวังความปลอดภัย
ก�ำหนดในแต่ละ batch การ
ต้องได้รบั อนุญาต จาก DAWR • Design - สถานที่ปลูกต้อง
สามารถเข้าถึงวิดีโอของกล้อง
ออกแบบให้มลี ักษณะที่
ผลิต เช่น การปลูกเพื่อใช้ทาง
ก่อนน�ำเข้าเมล็ดกัญชา และ
ได้ การบันทึกวิดีโอจะต้องได้
ป้องกันการบุกรุกได้
ยามักปลูกให้ได้คณ
ุ ภาพของ
DAWR จะเป็นหน่วยงานที่
รับการดูแลอย่างน้อย
oil หรือ dried flowers ที่มี
ก�ำหนด protocol ส�ำหรับ
ปริมาณสาร THC ที่ 12% หรือ เก้าสิบวัน และสามารถเข้าถึง
เนื้อเยื่อและส่วนของต้นอ่อน
ปริมาณสาร CBD ที่แพทย์
ได้เฉพาะผู้ได้รบั อนุญาต
กัญชา
ต้องการ ทั้งในด้านการรักษา
• ถ้าปลูกในพื้นที่ outdoor จะ
และวิจัยในขณะนั้น
ต้องมีระบบควบคุมการปลิว
ของละอองเกสรของกัญชา
ด้วย

Australia

• Physical Barrier - มีรั้วหรือ
กำ�แพงปิดกั้นแน่นหนาทั้ง
บริเวณโดยรอบของสถานที่
ปลูก (Perimeter of the site)
พื้นที่ปฏิบัติการ (Operations
area) และพื้นที่จัดเก็บ (Storage area) เช่น จุดที่สามารถ
เข้าสู่สถานที่ปลูก ทั้ง ประตู
หน้าต่างช่องระบายอากาศ
ต้องมีการตรวจตรา และปิด
ล็อคอย่างแน่นหนา
• Location of Storage Areas
- ต้องเก็บผลิตผลไว้ใน
สถานที่ที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยอย่างแน่นหนา
2. Access Control
• Restricted Access - มีการ
จำ�กัดการเข้าพื้นที่ให้เข้าได้
เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เช่น เข้าใด้
เฉพาะผู้มีรหัสหรือคีย์การ์ด
หรือกุญแจ

• ต้องเป็นพื้นที่ถาวรไม่มีการ
เคลื่อนย้ายการปลูก
• ต้องมีการควบคุมคนเข้า-ออก

25
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• Record of entry and exit มีระบบการระบุตัวตนของ
บุคลากรทุกคนที่เข้า-ออก
storage area
3. Monitoring and Recording
• Visual Monitoring and
Recording Devices - บริเวณ
เข้าออก ต้องมีอุปกรณ์ตรวจ
สอบและบันทึกการเข้า-ออก
เช่น กล้องวงจรปิด
• Intrusion Detection System
– มีระบบตรวจจับการบุกรุก
• Monitoring and Response
– มีการควบคุมระบบตรวจ
จับการบุกรุกให้ทำ�งานตลอด
เวลา หากตรวจพบการบุกรุก
ต้องมีการตอบสนอง และ
มีบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่น เกิดที่ไหน วัน เวลาใด

Canada

Israel

California

Netherlands

Israel

ต้องมีแผนการจัดการขยะของ
ผู้รับอนุญาต โดยจะต้องระบุ
วิธีการจัดการอย่างน้อยหนึ่ง
วิธีดังต่อไปนี้
1. การนำ�มาทำ�ปุ๋ย
2. การจัดการขยะกัญชาโดย
หน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ขน
ขยะที่ได้รับสัมปทานหรือทำ�
สัญญากับหน่วยงานท้องถิ่น
3. การกำ�จัดโดยการนำ�กลับไปสู่
กระบวนการเกษตร โดยการ
รีไซเคิลในสถานที่ผลิต เช่น
การไถพรวนดิน

California

ในการขนส่งมีการกำ�หนด
• ในด้านการขนส่งและกระจาย
ตามชนิดของกัญชาตามที่
ยา ทั้ง crude และ fifinished
ขออนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่มัก
product จะมี Bureau of
ขออนุญาตทั้งกระบวนการตั้งแต่
Cannabis เป็นหน่วยงานใน
ปลูกและ จำ�หน่ายที่มีระบบ
การควบคุมตั้งแต่ packing,
labeling and rolling.

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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ในการขนส่งมีการกำ�หนดและ
ขออนุญาต จาก OMC (Offifice of
Medicinal Cannabis) ตามรูปแบบ
กัญชา เช่น

ยังไม่มีข้อกำ�หนดวิธีการ
• ตั้งแต่การขออนุญาตต้องมีการ • ต้องมีการอธิบายวิธีการ
ทำ�ลาย waste products แต่จะ อธิบายวิธีการทำ�ลายกัญชา
ทำ�ลาย โดยระบุสถานที่ที่ได้รับ
มีการกำ�หนดเฉพาะกรณี เช่น
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ อนุญาต กระบวนการทำ�ลายที่
กรณีปลูกเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์
สถานที่ในการทำ�ลาย และ
ไม่สามารถนำ�ไปใช้ได้อีก
เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดแล้ว ต้อง
สถานที่จัดเก็บเพื่อรอทำ�ลาย
ทำ�ลายส่วนที่เหลือ เช่น
รวมทั้งต้องมีการป้องกันการ
ช่อดอก ใบ กิ่งก้าน ภายใน
โจรกรรม
30 วัน

Canada

2.12 การกำ�กับดูแลระหว่างการขนส่ง
1. การส่งต่อไปยังโรงงาน ต้อง 1. ในส่วนกัญชาเชิงพาณิชย์ ไม่มี
มีใบอนุญาตของโรงงานแนบ
การออกใบอนุญาตในการ
ด้วย
ขนส่งหรือกำ�หนดระเบียบ
ปฏิบัติสำ�หรับการขนส่ง
เป็นการเฉพาะ แต่ผู้ที่มีใบ
อนุญาตจากรัฐบาลกลาง

2.11 การจัดการ Waste product
• ผู้ขออนุญาตต้องกำ�หนด
•
แผนการจัดการทำ�ลายกัญชา
ที่ไม่ได้ใช้ และมี SOP ที่ชัดเจน
• จะต้องมีการเตรียมสถานที่
สำ�หรับทำ�ลายกัญชาที่ได้รับ
อนุญาต
• ต้องมีตำ�รวจหรือผู้มีอำ�นาจ
ตามกฎหมายในพื้นที่เป็นผู้
ควบคุมการทำ�ลายกัญชา

Australia

Canada

Netherlands

Israel

California

tracking ติดตามชัดเจน การขนส่ง มีการหาค่า net weight of dried
ต้องระบุ ดังนี้
ofl wer (provide a 3% variance
• มาตรฐานควบคุมด้านคุณภาพ for moisture loss in dried
ตามสารสกัดที่ได้จากแต่ละ
flower) มีการทำ� inventory
ชนิดของกัญชา
accounting จดบันทึกวิธีการ
• มีระบบการติดตามด้านความ
ขนส่งที่ใช้, พาหนะที่ใช้,
ปลอดภัย
• กิจกรรมที่ต้องทำ�การขอ
• จะต้องมีระบบรายงานตั้งแต่ผู้
อนุญาตเพื่อทำ�การขนย้าย
ส่งจนกระทั่งถึงผู้รับกลับไปยัง
เช่น retailer, distributor, micrologistic center
business, testing laboratory,
cannabis event

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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ทุกประเภทที่เกี่ยวกับกัญชา • หากเป็นชนิด Dried product
2. ในการขนส่ง จะต้องมีการ
จะต้องมีการควบคุมความชื้น
ควบคุมเพื่อไม่ให้ใช้เวลาในการ ถือว่าได้รับอนุญาตในการ
ขนส่งกัญชาด้วย
อุณหภูมิโดยให้มีการติดเครื่อง
ขนส่งนานเกินไป โดยมีการ
2. ในส่วนกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ ติดตามตรวจจับ และหากเป็น
กำ�กับดูแล คือ
ทางการแพทย์ มีข้อกำ�หนดใน ชนิด Fresh products จะต้องมี
• ต้องมีการควบคุมความ
การขนส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
การควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิที่
ปลอดภัยในการขนส่งตั้งแต่
1) Packaging Requirements
กำ�หนด คือ ระหว่าง 1˚°C and
จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง
- ต้องป้องกันไม่ให้รู้ได้ว่า
5°˚C
• ต้องมีระบบล็อคพาหนะใน
ข้างในมีอะไร โดยที่ไม่ • ต้องมีระบบการควบคุมการ
การขนส่งกัญชา
ต้องเปิดภาชนะ
ระเหย และมีระบบป้องกันการ
• ต้องมีการบรรจุในภาชนะที่
- ปิดผนึกแบบที่ไม่สามารถ ปนเปื้อนต่างๆ
ปิดผนึกอย่างมิดชิด
เปิดโดยไม่ทิ้งร่องรอยฉีก • ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง
• ต้องมีการติดตามและบันทึก
โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้
ข้อมูลในการขนส่ง เช่น มี
ขาด
รับอนุญาตเท่านั้น (authorised
กล้อง CCTV, GPS tracking,
2) Shipping and Packaging
personnel only)
Barcode tracking ระบบ
Guidelines
สัญญาณเตือน
- เลือกวิธีการส่งที่มีระบบ
การติดตาม (tracking)
• มีการรายงานการเคลื่อน
ย้าย และเอกสารต้องมีความ
ระหว่างการขนส่ง
- ผู้ลงนามรับพัสดุจะต้อง
ชัดเจน มีลายเซ็นกำ�กับ
บันทึกชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ครอบครองกัญชาเท่านั้น

Australia

- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของ
กล่องบรรจุภัณฑ์ขณะ
ขนส่ง
3) Mailing and Shipping Policy
Guidelines
- เลือกผู้ให้บริการที่เป็น
national courier company
or Canada Post เพราะ
มีทั้งระบบติดตามพัสดุ
(tracking during transit)
ระหว่างขนส่ง และระบบ
การลงนามยืนยันผูร้ บั
(signature on delivery)
- ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ
อย่างชัดเจน
- ห้ามแสดงสิ่งบ่งชี้ใดๆ ว่า
เป็นพัสดุที่มีกัญชา

• ไม่ควรติดสัญลักษณ์ที่
พาหนะขนส่งที่บ่งชี้ว่าเป็น
กัญชา
• ต้องเตรียมแผนสำ�รอง หาก
กัญชาไม่สามารถส่งถึงจุด
หมายปลายทางได้ เช่น
มีการวางแผนแก้ไขหากเกิด
อุบัติเหตุ
• ควบคุมไม่ให้ระยะเวลาใน
การขนส่งนานจนเกินไป
• ต้องมีการควบคุมพื้นที่ที่จะ
รับกัญชาที่จะส่งไป
• ต้องมีผู้ที่รับผิดชอบด้าน
ขนส่งโดยตรง โดยต้องมีการ
จัดอบรมเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการขนส่งทั้งหมด

Netherlands

Israel
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2.13 ปริมาณสารสำ�คัญของพืชกัญชาที่ไม่จัดเป็นพืชเสพติด
ปริมาณสาร Tetrahydrocannabi- ปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.3 % ปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.3 % ปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.3%
nol (THC) ไม่เกิน 0.35%

Canada

Australia

ปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.35%

California

Canada

Netherlands

Israel

California

มีซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ pesticides and microbial contamการจับคู่สายพันธุ์กัญชากับ
inants
โรคที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยผลกระทบ
ของวัสดุต่างๆ ภายในโรงงานและ
การวิจัยทางพันธุกรรมต่างๆ

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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2.14 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพืชกัญชา
ข้อกำ�หนดด้านการตรวจวิเคราะห์
• ไม่มีข้อกำ�หนดด้านการตรวจ 1. ข้อกำ�หนดด้านการตรวจ
วิเคราะห์ แต่ต้องได้พืชกัญชา
วิเคราะห์ แบ่งเป็น
1. การทดสอบสารสำ�คัญ ได้แก่
มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ทั้ง • การตรวจวิเคราะห์ภาคบังคับ • ต้องไม่พบสารกำ�จัดศัตรูพืช
จากในประเทศ และต
- การตรวจปริมาณสารกำ�จัด • ปริมาณโลหะหนักต้องไม่เกิน
ศัตรูพืช
ปริมาณที่กำ�หนด
่างประเทศ
• ปริมาณสารออกฤทธิ์ THC,
• อย่างไรก็ตาม ยังมีการควบคุม • การตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ถือ
เป็นข้อบังคับ
CBD and CBN ต้องอยู่ใน
เมล็ดกัญชาที่นำ�เข้า จะต้อง
- THC/CBD content
เกณฑ์ที่กำ�หนด
มีใบรับรองจากรัฐบาลก่อน
ว่าปลอดโรคและเชื้อรา จึงจะ
- microbial testing
• ความชื้นไม่เกิน 10%
สามารถนำ�เข้าได้
- heavy metals or other
• การปนเปื้อนทางจุลชีพ ไม่
เกินเกณฑ์ที่กำ�หนด
contaminants
2. ข้อกำ�หนดด้านห้องปฏิบัติการ 2. ลักษณะทั่วไป
• ช่อดอกต้องมีขนาดสม่ำ�เสมอ
สำ�หรับส่งตรวจวิเคราะห์
• ไม่พบการปนเปื้อนจากสิ่ง
• การตรวจวิเคราะห์สารกำ�จัด
สกปรก เช่น ฝุ่น เส้นขน
ศัตรูพืชต้องใช้ห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่ใช่ของตนเอง (indepenแมลง ฯลฯ
dent third-party laboratory)
• การตรวจวิเคราะห์สารอื่นๆ
ผู้ได้รับอนุญาตสามารถ
ทำ�การตรวจวิเคราะห์ในห้อง
ปฏิบัติการของตนเองได้ แต่

Australia

Australia
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Netherlands
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ต้องแสดงให้เห็นว่า
วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ
วิเคราะห์มีมาตรฐานและ
ความน่าเชื่อถือ
• ข้อก�ำหนดมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GPP ซึ่งเป็นข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ทั่วไป และเน้นให้มกี ารดูแล
ควบคุมเป็นพิเศษในด้าน
ความสะอาดและเป็น
ระเบียบ เช่น
- วัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็น
แบบ non-porous,
non-shedding, cleanable
- วัสดุตกแต่ง (finishing
materials) ต้องสามารถ
ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ได้ตามความเหมาะสม
- เพดานและผนัง ใช้วัสดุ
non-porous และต้องเรียบ
สนิทไม่มชี ่องว่างให้ฝุ่นเข้า

Canada

Israel

California

Australia
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- พื้น ต้องเรียบสนิท เช่นใช้
วัสดุที่เป็น epoxy
- มีการดูแลช่องรอยต่อ
ระหว่างพื้น ผนัง และ
เพดาน ให้แนบสนิท
- มีระบบกรองอากาศเช่น
HEPA, carbon, charcoal,
combination, portable filters
เพื่อป้องกันไม่ให้ละออง
หรือสารจากกัญชาปน
เปื้อนออกสู่อากาศ
ภายนอก
- เครื่องมือและอุปกรณ์
(Equipment) ต้องสามารถ
ท�ำความสะอาดได้ง่าย
เช่น ท�ำจาก stainless steel
มีรูปทรงที่ง่ายต่อการ
ท�ำความสะอาด ไม่เป็น
สนิม ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นหรือ
อนุภาคใดๆ
- มีโปรแกรมเพื่อความ
สะอาดดังนี้

Canada

Israel

California

Australia
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• มีรายละเอียดวิธีท�ำความ
สะอาดแต่ละพื้นผิวหรือพื้นที่
• มีค�ำอธิบายเกี่ยวกับ
สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
โดยอาจก�ำหนดเป็นระเบียบ
ข้อบังคับในการเข้าพื้นที่ เช่น
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อห้ามเข้า
ห้ามรับประทานอาหาร หรือ
เครื่องดื่ม ต้องล้างมือ อาบน�้ำ
เปลี่ยนชุด ใส่ถงุ มือ ใส่หมวก
ใส่แว่นและเปลี่ยนรองเท้า
• มีมาตรฐานการท�ำความ
สะอาด เครื่องมือ เช่น
ความถี่ในการท�ำความ
สะอาด น�้ำยาที่ใช้ท�ำความ
สะอาด
3. ข้อก�ำหนดด้านวิธกี ารหรือ
เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์
1) ไม่มีก�ำหนดไว้ตายตัว แต่
พบตัวอย่าง เช่น

Canada

Israel

California

Australia
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• Pesticide content มีการ
ใช้เครื่องมือ ที่หลาก
หลายในแต่ละ lab เช่น
- GC-TID (Gas ChromatographyThermionic Ionization
Detector)
- ECD (Electron
Capture Detector)
- LC-TQMS (Liquid
chromatography-triple
quad mass spectrometry)
- GC-TQMS (Gas
Chromatographytriple quad mass
spectrometry)
- MS (Mass spectrometry)
- HPLC-MS/MS
(HPLC-tandem mass
spectrometry)

Canada

Israel

California

Australia
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Netherlands
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- GC-MS/MS (Gas
Chromatograph
- Mass Spectrometer/
Mass
Spectrometer)
- GC-MS (Gas Chromatography- Mass
Spectrometry)
2) Cannabinoids ใช้
LC–TOF-MS (Liquid
Chromatography–Time-OfFlight Mass Spectrometry)

Canada

Israel

California

Health Canada

Canada

Netherlands

Israel

California
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• License for a cannabis
• Temporary License
products manufacturing plant • Annual License
• ผลิตภัณฑ์กัญชาจะถูกผลิตใน
โรงงานฯ ที่มีใบอนุญาตที่ถูก
ต้องตามกฎหมายว่าด้วย
ยาอันตรายเท่านั้น และต้อง
อยู่ในการควบคุมของบุคลากร
ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่เหมาะสม

Office of Medicinal Cannabis
Israeli Medical Cannabis Agency Manufactured Cannabis Safety
(OMC), Ministry of Health, Wel- (IMCA)
Branch (MCSB) ซึ่งอยู่ภายใต้
fare and Sports
California Department of Public
Health (CDPH)

3.2 ประเภทของใบอนุญาต
มี 2 ประเภท ซึ่งต้องใช้ควบคู่
1) standard processing license N/A
สำ�หรับการผลิตในปริมาณ
กัน ดังนี้
• Narcotic Manufacture License มาก
2) micro-processing license
จาก Offifice of Drug Control
• License to Manufacture Ther- สำ�หรับการผลิตในปริมาณ
apeutic Goods (GMP)
น้อยโดยเทียบกับกัญชาแห้งที่
น้อยกว่า 600 กิโลกรัม/ปี

3.1 หน่วยงานผู้อนุญาต
Therapeutic Goods Administration (TGA), Department of
Health

Australia

การอนุญาตเรื่องการแปรรูปและการผลิต (Processing and manufacturing)

3

Canada

3.4 อายุของใบอนุญาต
2 ปี

ไม่เกิน 2 ปี
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Netherlands

N/A

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

3.3 เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
N/A
ต้องขอ a license and a permit 1) ผู้ที่มีใบอนุญาตเพาะปลูก
from ODC และ a GMP license
ประเภท standard cultivation
from the TGA. หรือขออนุญาต
ถือว่าได้รับ อนุญาตผลิตโดย
จากรัฐหรือเขตอื่นก่อนการผลิต
อัตโนมัติ
และจะอนุญาตเฉพาะในกรณี
2) ต้องแจ้งแก่รัฐบาลท้องถิ่นหรือ
ผลิตเพื่อใช้ในการแพทย์
หน่วยงานท้องถิ่น เช่น สถานี
ตำ�รวจ สถานีดับเพลิง ให้
ทราบก่อน
3) รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
ประกอบด้วยชื่อผู้ขออนุญาต
วันที่คาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการ
ประเภทของใบอนุญาตที่ขอ
รายละเอียดการดำ�เนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับกัญชา และที่
ตั้งของสถานประกอบการ

Australia

Israel

• Temporary License มีอายุ 120
วัน
• Annual License มีอายุ 1 ปี

• ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยมี
ประวัติ
การก่ออาชญากรรม
• ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยถูก
ปฏิเสธ
การขอใบอนุญาตจากรัฐ
• ผู้ขออนุญาตต้องมีที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้

California

Netherlands

• ต้องไม่มีประวัติการก่อ
1) คุณสมบัติท่วั ไป
อาชญากรรม
- มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี
- มีที่อยู่ทางธุรกิจในประเทศ
แคนาดา
- ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์จากการมีหนี้สิน
- ภายใน 5 ปีท่ผี ่านมาไม่พบ
การกระท�ำผิดพ.ร.บ.ใดๆ
2) คุณสมบัติเฉพาะ
- มีพื้นที่ปลูกที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด
- มีศักยภาพด้านการเงินเพียง
พอที่จะด�ำเนินธุรกิจ

Canada

• คุณสมบัติทั่วไป
- ต้องเป็นพลเมืองอิสราเอล
• คุณสมบัติเฉพาะ
- ต้องเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและมีความ
สามารถที่เหมาะสมตาม
กำ�หนดของรัฐบาล

Israel

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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3.6 เงื่อนไขในการอนุญาต
ต้องได้รับ ODC license และ
1) ต้องจัดทำ�รายการของสถานที่ • อาคารสถานที่ตั้งต้องมีความ • ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ODC permit ก่อนยื่นขออนุญาต
ทั้งหมดที่จะทำ�การเพาะปลูก
ปลอดภัยเพียงพอ ต้องมีการ
กระทรวงเกษตรอิสราเอล
2) ต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับ
รักษาความปลอดภัย และให้ • ต้องได้รับอนุญาตจากกรม
อนุญาตจาก Health Canada
บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ ตำ�รวจอิสราเอล
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
สามารถเข้าถึงอาคารได้
กัญชา

3.5 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ต้องไม่มีประวัติการก่อ
อาชญากรรม
• มีศักยภาพด้านการเงิน
• มีประวัติการทำ�ธุรกิจและ
ความสามารถ
ในการขออนุญาต

Australia

1) ผ่านการรับรองจาก California
Environmental Quality Act
(CEQA)
2) ได้รับการรับรองที่จะดำ�เนิน
การในเชิงพาณิชย์ธุรกิจ

• ไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม
(ต้องมีหน่วยงานราชการ
รับรอง)
• สามารถเปิดเผยข้อมูลทางการ
เงินจากธุรกิจที่ทำ�อยู่ได้
ภายใต้กฎหมายกำ�หนด

California

Netherlands

Israel

California

Good Manufacturing Practice
(GMP).

- ไม่จำ�กัดโควตา

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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GPP (Good Production Practices) Good Manufacturing Practice
(GMP).

3.8 มาตรฐานการผลิต
Good Manufacturing Practice
(GMP)

- ไม่จำ�กัดโควตา

- ไม่จำ�กัดโควตา

Good Manufacturing Practice
(GMP).

- ไม่จำ�กัดโควตา

3) ต้องจัดทำ�แผนที่แสดงถึงภาพ • ชุดการผลิต (batch) ทั้งหมด • จะต้องได้รับการอนุมัติ
3) ถ้ามีพนักงาน 20 คนขึ้นไป
รวมของธุรกิจ ทั้งแผนการ
ที่มาจากสถานที่ดังกล่าวต้องมี มาตรฐานความปลอดภัยและ
ต้องมีข้อตกลงร่วมกันตามข้อ
ดำ�เนินงาน แผนทางการเงิน
batch number
การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี
กำ�หนดทางกฎหมายคือ
หรือแหล่งที่มาของเงินทุน และ • ต้องมีการบันทึกในแต่ละชุด
(Good Agricultural and
ผู้ขออนุญาตจะต้องมีสำ�เนาข้อ
แผนการขายและการตลาด
ขั้นตอนการผลิต ในทุกฝ่ายที่
Practices: GAP และ Good
ตกลงสันติภาพแรงงานที่มีลาย
4) ต้องมีวงเงินประกันที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
Agricultural and Collection
เซ็นของตัวแทนสหภาพและ
ครอบคลุมภาระภาษีกัญชา • ต้องรับการตรวจสอบ
Practices: GACP)
ผู้ขออนุญาต
หนึ่งเดือน (ขั้นต่ำ� 5,000
มาตรฐานการผลิต ผลการ
4) สถานที่ที่เสนอนั้นไม่อยู่ใน
ดอลลาร์และสูงสุด 5 ล้าน
ตรวจสอบต้องบันทึกใน
รัศมี 600 ฟุตของโรงเรียน
ดอลลาร์)
รายงานการตรวจสอบ
ศูนย์เยาวชน หรือสถานที่
5) ต้องแจ้งแก่รัฐบาลท้องถิ่น
ที่กฎหมายท้องถิ่นกำ�หนด
หรือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น
สถานีตำ�รวจ สถานีดับเพลิง
ให้ทราบก่อน

Canada

3.7 โควตาการผลิต
- ไม่จำ�กัดโควตา

Australia

Canada

Netherlands

Israel

California

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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4.1 หน่วยงานผู้อนุญาต
Israeli Medical Cannabis Agency • Bureau of Cannabis เป็น
Therapeutic Goods
• Health Canada เป็นหน่วยงาน • OMC (Office of Medicinal
Administration (TGA) เป็นหน่วย
กลาง และเป็นผู้ควบคุมก�ำกับ Cannabis), Ministry of Health, (IMCA) เป็นหน่วยงานกลาง และ หน่วยงานในการควบคุม โดย
ดูในเรือ่ งสถานที่เก็บรักษา
Welfare and Sports เป็นหน่วย เป็นผู้ควบคุมก�ำกับหลัก
งานกลาง โดยจะท�ำงานร่วมกับผู้ หลัก
งานกลางและเป็นผู้ควบคุม
การเก็บรักษา (Batch
มีอ�ำนาจในแต่ละรัฐเพื่อก�ำหนด • มีระบบการก�ำกับดูแลผ่าน
controlled), packing, labeling
Cannabis Tracking and
ก�ำกับหลัก
กลุ่มผู้ป่วยในการเข้าถึงกัญชา
and rolling การหาค่า net
Licensing System (CTLS)
• รับผิดชอบการผูกขาดทั้งหมด
และควบคุมการกระจายกัญชา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึง
weight of dried flower (provide
โดยก�ำหนดให้ distributors
การน�ำเข้าและส่งออก ตลอด
a 3% variance for moisture
ต้องส่งรายงานความ
จนที่จ่ายให้กบั สถานพยาบาล
loss in dried flower) lab testing
เคลื่อนไหวของสินค�้ำ ทุก
agreement, มีการท�ำ inventory
(ให้กับผู้ป่วยหรือแพทย์) และ
รูปแบบเป็นประจ�ำทุกเดือน
accounting, การจดบันทึก,
coffee shop
การขนส่งที่ใช้, พาหนะที่ใช้,

Australia

การอนุญาตเรื่องการกระจาย (Distribution)

4

Canada

Netherlands

Israel

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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4.2 ประเภทของใบอนุญาต
มี distributor ย่อยๆ ได้ท้งั กัญชา มี distributor ย่อยๆ ได้
ไม่มี distributor ย่อยๆ เนื่องจาก มี distributor ย่อยๆ ได้เฉพาะ
ผู้ผลิตต้องเป็นผู้กระจาย
กัญชาเพื่อความบันเทิง โดยขึ้น เพือ่ การแพทย์ และกัญชาเพื่อ
อยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐ/
ความบันเทิง
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
ดินแดน ที่อาจอนุญาตให้เอกชน
เป็นผู้กระจายสินค้าได้ (private
distributors)

Australia

มี distributor ย่อยๆ ได้ท้งั กัญชา
เพื่อการแพทย์ และกัญชาเพื่อ
ความบันเทิง

• กิจกรรมที่ต้องท�ำการขอ
อนุญาตเพื่อท�ำการขนย้าย
เช่น retailer, distributor,
microbusiness, testing
laboratory, cannabis event

California

Canada

Netherlands

Israel

California

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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5.1 คุณสมบัติและเงื่อนไขของสถานที่จำ�หน่ายที่ได้รับอนุญาต
1. จ�ำหน่ายในร้านขายยาได้
1. จ�ำหน่ายในร้านขายยาได้
1. จ�ำหน่ายในร้านขายยาได้
ไม่สามารถจ�ำหน่ายในร้านขาย 1. กรณี medical cannabis
ยาได้ ให้จ�ำหน่ายได้เฉพาะใน
products จ�ำหน่ายได้ในร้าน 2. จ�ำหน่ายในร้านขายกัญชาที่ 2. จ�ำหน่ายในสถานพยาบาลที่มี • โดยจ�ำหน่ายให้ผู้มบี ัตร
ประจ�ำตัวผู้ใช้กัญชาทางการ
เรียกว่า Coffee shops ได้ โดย แพทย์ท่มี ีคุณสมบัติหรือหลัก
โรงพยาบาลเท่านั้น
ขายยาและในโรงพยาบาล
ฐานการรับรองจาก Israeli
แพทย์ และต้องมีอายุ
มีเงื่อนไข คือ
โดยต้องมีใบอนุญาตจ�ำหน่าย
Medical Cannabis Agency
18 ปีขึ้นไปและมีค�ำแนะน�ำ
• ก�ำหนดให้คนที่มีบัตรสมาชิก
กัญชาเพื่อการแพทย์ (canna(IMCA)
จากแพทย์ท่มี ีคุณสมบัติตาม
สามารถเข้าร้านประเภทนี้ได้
bis drug license)
ก�ำหนด หรือเป็นผู้ดูแลหลัก
โดยสมาชิกต้องแสดงบัตร
2. กรณี non-medical purposes
ตามที่ก�ำหนดในรหัสสุขภาพ
ประจ�ำตัว (หรือ valid
จ�ำหน่ายในร้านค้าที่ได้รับ
และความปลอดภัยมาตรา
residence permit)
อนุญาตจากรัฐ และมีใบ
11362.7 (d) โดยสามารถ
ที่ระบุอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี
อนุญาตจ�ำหน่าย (selling
ครอบครองกัญชาแห้งได้
และที่มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์
license) โดยมีข้อก�ำหนดด้าน
สูงสุดแปดออนซ์ หรือ 6 - 12
โดยกัญชาที่จ�ำหน่ายได้มสี าร
สถานที่จ�ำหน่าย คือ
ต้น เว้นแต่ค�ำแนะน�ำของ
THC จ�ำกัดที่ร้อยละ 15 และ
1) ด้านที่ตั้ง (location)
แพทย์จะระบุจ�ำนวนที่สูงขึ้น
ห้ามมีการ stock กัญชาเกิน
• มีพื้นที่ภายในอาคารทีจ่ ะ
500 กรัม รวมถึงห้ามมีการ
เป็นสถานที่จ�ำหน่าย
โฆษณา
(indoor)

Australia

การอนุญาตเรื่องการจ�ำหน่าย (Selling)

5

Australia

43

Netherlands
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2) ด้านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย (physical
security)
• มีการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
โดยรอบ (perimeter of
the site) ได้แก่
- มีรั้วหรือก�ำแพงปิดกั้น
แน่นหนาจากบริเวณ
ภายนอก เพื่อป้องกัน
บุคคลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวข้อง
- มีระบบการตรวจตรา
พื้นที่โดยรอบตลอด
เวลา
- เก็บข้อมูลการบันทึก
ภาพจากระบบตรวจ
ตราพื้นที่ไว้ 1 ปี
- มีการส่งสัญญาณเตือน
ภัย เมื่อมีผู้บกุ รุก หรือ
มีระบบตรวจจับการ
บุกรุกอื่นๆ

Canada

Israel

2. สถานที่จ�ำหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตจะต้องมี
1) ชื่อที่อยู่และหมายเลขใบ
อนุญาตของผู้ขาย
2) ชื่อที่อยู่และหมายเลข
ใบอนุญาตของผู้ซ้อื
3) วันที่ขายขนส่งหรือโอน
4) หมายเลขใบแจ้งหนี้หรือใบ
เสร็จรับเงิน
5) ชนิด ปริมาณ ขนาดหรือ
ความจุของบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา

California

Australia
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Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

• มีการรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคาร
- มีผนังและประตูปิดกั้น
แน่นหนาจากบริเวณ
ภายนอก เพื่อป้องกัน
บุคคลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวข้อง
- มีการส่งสัญญาณเตือน
ภัยเมื่อมีผู้บกุ รุก
- มีระบบกล้องวงจรปิด
ตรวจตราตลอดเวลา
- เก็บข้อมูลการบันทึก
ภาพจากระบบตรวจ
ตราพื้นที่ไว้ 1 ปี
- มีการจ�ำกัดการเข้าถึง
บริเวณภายในอาคาร
โดยให้เข้าได้เฉพาะ
พนักงานเท่านั้น

Canada

Israel

California

Australia
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Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

• เงื่อนไขอื่นๆ
- มีระบบการระบุตัวตน
และเก็บบันทึก
ประวัติการเข้ามา
ภายในอาคารจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
3) ด้านการรับประกันความ
ปลอดภัยจากบุคลากร
(personnel security
clearance)
• พนักงานที่ได้รับการแต่ง
ตั้งจะต้องมีใบอนุญาต
ด้านความปลอดภัยที่
รัฐมนตรีประกาศ
4) ด้านการจัดท�ำรายงานและ
การเก็บบันทึก
• ท�ำการบันทึกและรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แสดงถึงการให้ความ
ร่วมมือที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด

Canada

Israel

California

Australia
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Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

5) ด้านการจัดระบบติดตาม
ผลิตภัณฑ์ (cannabis
tracking system) รายงาน
ข้อมูลเพื่อติดตามการ
เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
เช่น จ�ำนวนสินค้าคงคลัง
และปริมาณการขาย

Canada

Israel

California

Canada
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แพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางใน
แต่ละสาขา และสัตวแพทย์
สามารถสั่งจ่าย medical
cannabis ได้

Netherlands

Israel

California

ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง • อนุญาตให้แพทย์ท่มี ี license
ตามความเหมาะสมและต้องมี • สัตว์แพทย์ไม่ได้รบั อนุญาตให้
สั่งจ่าย
หลักฐานการรับรองจาก Israeli
Medical Cannabis Agency
(IMCA) โดยแพทย์ต้องระบุ
diagnosis, treatments
(medications, protocols, tests,
procedures, etc.). พร้อมกับ
แพทย์ต้องกรอกระบุตัวตนของ
ผู้ป่วย full name, ID number,
home address and phone
number.

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

6.1 ผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่าย medical cannabis
• ผู้ที่ท�ำการสั่งจ่ายกัญชาได้ต้อง 1. แพทย์สามารถสั่งจ่าย medical
cannabis ได้โดยไม่ต้องเป็นผู้
เป็น a registered medical
practitioner คือ มี คุณสมบัติที่ เชี่ยวชาญเฉพาะ
2. สัตวแพทย์ไม่ได้รบั อนุญาตให้
เป็นแพทย์เฉพาะทาง (ใช้
สั่งจ่ายmedical cannabis (แต่
รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน
จากยาเคมีบ�ำบัด รักษาอาการ ในทางปฏิบัติก็พบว่ามีการจ่าย
ให้สัตว์แบบ extra-label กันมา
จาก multiple sclerosis,
นาน)
chronic non-cancer pain และ
palliative care)
• ไม่ใช้โดยสัตวแพทย์

Australia

การอนุญาตเรื่องการสั่ งจ่าย (Prescribing)

6

Canada

Israel
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สั่งจ่ายโดยแพทย์ และผู้ป่วยจะ ข้อบ่งใช้ท่จี ่าย เช่น Crohn’s
น�ำใบสั่งไปซื้อจากเภสัชกรที่ร้าน disease, cancer, epilepsy, autism
ขายยา โดยมีข้อบ่งใช้ท่จี ่าย ดังนี้ and other conditions
long-term neurogenic pain;
muscle spasms; nausea;
repetitive tics associated with
Tourette Syndrome; reduced
appetite; pain; vomiting; weight
loss associated with cancer or
AIDS โดยการสั่งใช้กัญชา จะใช้
ในกรณีท่ยี าทั่วไปใช้ไม่ได้ผลแล้ว
(ไม่ใช่ fifirst-line drugs)

Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

6.2 เงื่อนไขการสั่งจ่ายยา
• ข้อบ่งใช้ของกัญชา
• ข้อบ่งใช้ของกัญชาใน
1) Palliative care such as
ออสเตรเลีย คือ
cancer and palliative pain
- chemotherapy-induced
2) Chemotherapy-induced
nausea and vomiting
nausea and vomiting
- refractory paediatric
3) Wasting syndrome
epilepsy
(cachexia, e.g., from tissue
- palliative care indications
injury by infection or
- multiple sclerosis
tumour) and loss of
- chronic non-cancer pain
appetite (anorexia) in AIDS
- cancer pain
and cancer patients, and
- neuropathic pain
anorexia nervosa
- spasticity from neurological
4) Multiple Sclerosis (MS)
conditions
- anorexia and wasting
5) Epilepsy
associated with chronic
6) Pain such as post-operaillness (such as cancer)
tive pain, cancer pain,
headache and migraine
• ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาออสเตรเลีย สามารถมี
7) Arthritides and musculoskeletal disorders
กัญชาเพือ่ ใช้ในการรักษาเท่านัน้
และครอบครองได้สูงสุดตาม
8) Other diseases and
จ�ำนวนการใช้ใน 3 เดือน
symptoms such as

Australia

ข้อบ่งใช้ท่จี ่าย เช่น AIDS
(Positive Status) Anorexia,
Arthritis, Cachexia (Wasting
Syndrome), Cancer, Chronic
Pain, Glaucoma, Migraine,
Persistent Muscle Spasms
(Spasms associated with
Multiple Sclerosis), Seizures
(Epileptic Seizures), Severe
Nausea โดยจะหลีกเลี่ยงการจ่าย
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น ไม่
จ่ายผลิตภัณฑ์ของกัญชาใน
หลายๆ ความแรง, ไม่จ่ายใน
บุคคลที่มีการใช้ในทางที่ผิด, ไม่
จ่ายในบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดความจ�ำเสื่อม, จ่ายให้หญิง
ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่เกิน
12 เดือน ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องมี
การลงทะเบียน medical
marijuana card

California

- Parkinson’s disease
- Alzheimer
- Stress and psychiatric
disorders
- Sleep disorders
• ไม่ได้จ�ำกัดการสัง่ จ่ายยา หรือ
จ�ำนวนการจ่าย

Canada

Netherlands

Israel

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

California

ไม่พบข้อมูลว่ามีหน่วยงานหลัก 1. หน่วยงานหลักในการเก็บ
แต่มี the ministries of health
ข้อมูล รวบรวมรายงาน
and fifinance รวมถึง คณะ
วิเคราะห์และประเมินผล คือ
กรรมการในหลายๆ ด้านก�ำลัง
Bureau of Cannabis Control
ก�ำหนดแนวทางก�ำกับดูแล
2. ระบบการรายงาน มีการส่ง
กิจกรรมของ supply chain ในทุก
ข้อมูลของผู้รบั อนุญาตทุก
รูปแบบของ cannabis smoking
กิจกรรมของ supply chain
เป็น fifile มาให้ท่ี Bureau of

มีสิทธิเบิกจ่ายแต่ข้นึ กับการ
วินิจฉัย

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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6.4 ระบบการก�ำกับดูแลก่อนและหลังการอนุญาต
1. หน่วยงานหลักในการเก็บ
1. หน่วยงานหลักในการเก็บ
1. หน่วยงานหลักในการเก็บ
ข้อมูล รวบรวมรายงาน
ข้อมูล รวบรวมรายงาน
ข้อมูล รวบรวมรายงาน
วิเคราะห์และประเมินผล คือ
วิเคราะห์และประเมินผล คือ
วิเคราะห์และประเมินผล คือ
Office of Drug Control (ODC)
Health Canada
Offifice of Medicinal Cannabis
2. ระบบการก�ำกับดูแลฯ
2. ระบบการรายงานกิจกรรมของ (OMC), Ministry of Health,
- มีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ทั้ง supply chain
Welfare, and Sport
ก่อนและหลังการอนุญาต
2. ระบบการรายงาน ส่งข้อมูล
ของผู้รับอนุญาตทุกกิจกรรม
ของ supply chain ให้แก่

6.3 สิทธิในการเบิกจ่ายภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หลัก
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ประกันสุขภาพ

Australia

- ให้ผู้ประกอบการส่งรายงาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไป
ทาง web-based data
collection tool ของ Cannabis
Tracking and Licensing
System (CTLS) ภายใต้
Health Canada โดยมีราย
ละเอียดการรายงาน เช่น
สินค้าคงคลัง, การกระจาย
และการขาย โดยจัดท�ำเป็น
รายงานประจ�ำเดือน และ
ต้องน�ำส่งภายในวันที่ก�ำหนด

- ODC จะแต่งตั้งผู้ที่มีอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบไปติดตาม
และสามารถ ตรวจสอบได้
ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้แจ้งผู้
ขออนุญาตก่อน
- ผลในการตรวจสอบจะมีผล
ต่อการขออนุญาตในครั้งต่อ
ไป
- ต้องรายงานทุกกิจกรรมของ
supply chain
- ต้องมีการบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การ
สูญหาย การขโมย การเข้า
ถึงข้อมูลหรือกัญชาโดยผู้ท่ไี ม่
เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของ
ปริมาณกัญชาทีป่ ลูกในแต่ละ
lot เหตุการณ์ส�ำคัญๆ หรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
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7 หน่วยงาน ดังนี้
1) The Medicines Evaluation
Board (MEB),
2) The Ministry of Health,
Welfare and Sport (VWS),
3) An implementation agency
of the Ministry of Health,
Welfare and Sport (CIBG),
4) The Central Committee of
Medical Research Involving
Human Subjects (CCMO),
5) The Healthcare Inspectorate (IGZ),
6) The National Institute for
Public Health and the
Environment (RIVM)
7) The Netherlands Pharmacovigilance Centre
(LAREB). โดยอยู่ภายใต้
บริบท ‘pharmaceutical
regulatory chain’
(‘geneesmiddelenketen’)

Netherlands

Israel

products, oils, tablets and
evaporation-based products
ตั้งแต่จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อ
ให้ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ตาม quality standards
for growth, production, storage,
distribution and supply-chain

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

Canada

Australia

Cannabis Control E-mail ที่
bcc@dca.ca.gov
- ในเดือนมกราคม 2561 กรม
อาหารและการเกษตรแห่ง
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDFA)
แผนกออกใบอนุญาตการ
เพาะปลูก ได้ร่วมมือกับ
ส�ำนักควบคุมกัญชาแห่ง
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (BDFA)
พัฒนาระบบติดตามการใช้
กัญชาประจ�ำปีเชิงพาณิชย์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ CCTT-Metrc
ซึ่งสามารถระบุเฉพาะตัว
บุคคลได้ ส�ำหรับการ
รายงาน โดยควบคุมการ
เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
กัญชาตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานส�ำหรับผู้ได้รับใบ
อนุญาตกัญชาเชิงพาณิชย์

California

Canada

Netherlands

Israel

California

ระเบียบการวิจัยอยู่ภายใต้ Israeli ระเบียบการวิจัย อยู่ภายใต้
center for medicinal cannabis
Medical Cannabis Agency
(IMCA) เช่น ต้องส่งรายงานความ research
คืบหน้างานวิจัยตามก�ำหนดช่วง
เวลาให้แก่รฐั บาล มีการ
สนับสนุนที่แตกต่างกันตามแต่ละ
หน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตร
กระทรวงสาธารณสุข หรือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้การ
สนับสนุนวิชาการด้านชีวเคมี
เวชภัณฑ์และการพัฒนาผลผลิต
ของกัญชา รวมถึงงบประมาณ
หากเป็นการผลิตเพื่อการแพทย์
เป็นต้น

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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7.1 กฎระเบียบส�ำหรับการศึกษาวิจัยกัญชา
1. ต้องขอใบอนุญาตส�ำหรับเพื่อ 1. ต้องมีใบอนุญาตในการท�ำวิจัย 1. ต้องขออนุญาตกับ The Dutch
Association for Legal
(license for research)
ท�ำวิจยั จาก ODC
Cannabis and its Constituents
2. ขอบเขตการอนุญาต คือ
2. ต้องเก็บเอกสารข้อมูลในส่วน
as Medicine (NCSM)
ที่เกี่ยวกับกัญชาที่ใช้ในการ
- ท�ำวิจัยเกี่ยวกับลักษณะพืช
วิจัยไว้อย่างน้อย 2 ปี โดยมี 2. การศึกษาวิจัยแต่ละโครงการ
และโครงสร้างของการเพาะ
จะต้องมีทีมของหน่วยงาน
ข้อมูลดังนี้
ปลูกและการผลิตเป็นยา
- ท�ำวิจัยเพื่อการพัฒนายาและ - ชื่อการค้าและค�ำอธิบายเกี่ยว NCSM ที่ ประกอบด้วย
นักอาชญาวิทยา แพทย์
กับคุณลักษณะของกัญชา
เพื่อ clinical trials
เภสัชกร และ/หรือ นักวิจัย
- ปริมาณที่ใช้ และ lot หรือ
ด้านเภสัชกรรมเข้าร่วมเป็น
batch ที่น�ำมาวิจัย
คณะกรรมการตรวจสอบ
- วันที่ท�ำการวิจัย
ควบคุมตลอดโครงการ
- วัตถุประสงค์ และราย
ละเอียดโดยย่อของการวิจัย 3. การศึกษาวิจัยแต่ละโครงการ
จะต้องเป็นไปตามการขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมที่ก�ำหนด

Australia

การอนุญาตเรื่องการวิจัย (Research)

7

Australia
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Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

3. ข้อก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติการวิจัย
(Site Detail Requirements)
- เลขที่ของสถานที่ (site
address)
- สถานที่ตั้งต้องไม่เป็นที่พัก
อาศัย
- มีระบบรักษาความปลอดภัย
(Physical Security)
- มีระบบบันทึกข้อมูล (Record
keeping)
- มี Head of laboratory
- มีชอื่ ผูถ้ อื ใบอนุญาต (Proposed license holder)
- มีบุคลากรประจ�ำ (Site
personnel)
4. ต้องเปิดเผยแหล่งทุนวิจัย
(Research grant)
5. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
6. ต้องแจ้งข้อมูลสถานที่วิจัยอื่น
ถ้ามี (Additional sites)

Canada

Israel

California

Australia
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Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

ผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัย
(เช่น พืชกัญชา และ / หรือ
เมล็ดกัญชาแก่ผู้ได้รบั อนุญาต
ปลูก กัญชา ผู้วจิ ัย ให้แก่
licensed cultivator, researcher,
cannabis drug license or
exemption holder
8. ต้องแจ้ง Type of research
เช่น in vitro, in vivo (animal),
clinical trial, plant genetics,
cannabis product development, non-cannabis product
development, อื่นๆ
- การศึกษาแบบ in vivo ต้อง
ได้รับอนุญาติจาก Health
Canada และต้องส่งใบรับรอง
การศึกษาทดลองซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการขอใบอนุญาต

Canada

Israel

California

Australia

54

Netherlands

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

- การวิจัยทางคลินิก จะต้องได้
รับจดหมายรับรองว่าไม่มกี าร
คัดค้าน (no objection letter)
จาก Health Canada ซึ่งจะ
ต้องแนบมากับใบขออนุญาต
9. ต้องแจ้ง Research protocol
ระบุเค้าโครงงานวิจัย และ
ปริมาณกัญชาที่จะใช้ในการ
วิจัย รวมถึงระยะเวลาที่ขอ
ใบอนุญาตการวิจัย
(สูงสุด 5 ปี)

Canada

Israel

California

Canada

Netherlands

Israel

California
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8.1 หน่วยงานก�ำกับดูแล และหลักเกณฑ์
1. หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลการน�ำ 1. หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลการน�ำ 1. หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลการน�ำ
1. หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล คือ
1. หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล คือ
เข้าและส่งออก คือ Bureau of
เข้าและส่งออก คือ กระทรวง
เข้าและส่งออก คือ OMC
Health Canada
TGA และ ODC
Cannabis Control
สาธารณสุข
2. หลักเกณฑ์การอนุญาต คือ 2. หลักเกณฑ์การอนุญาต คือ 2. หลักเกณฑ์การอนุญาต คือ
• ต้องมีใบอนุญาตน�ำเข้าและ 2. หลักเกณฑ์การอนุญาต คือ 2. หลักเกณฑ์การอนุญาต คือ
• อนุญาตเฉพาะวัตถุประสงค์
- ผูส้ ง่ ออกต้องขออนุญาตจาก
• การเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด
การน�ำเข้า 
ส่งออกทีอ่ อกโดย OMC
ทางการแพทย์หรือเพื่อการ
TGA และ ODC
ต้องท�ำการขออนุญาตก่อน
• รัฐบาลยังไม่ได้ท�ำข้อตกลง
• มีหนังสือประกอบบอก
ศึกษาทาง วิทยาศาสตร์
2.1 Import
โดยต้องแจ้ง รายละเอียด
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่
ปริมาณการน�ำเข้าและ
เท่านั้น (medical or scientific
• กรณีที่แพทย์น�ำเข้ามาเพื่อ
ตามที่หน่วยงานก�ำหนด เช่น
เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าสาย
เหตุผลในการน�ำเข้า
purposes) เว้นแต่เป็นการน�ำ
ผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งเป็นผู้
ชนิด ปริมาณสินค้าที่จะขน
พันธุ์ชัดเจน แต่จะเน้น
มีสัญญาและใบแจ้งหนีท้ ี่ร่าง
เข้าผลิตภัณฑ์กัญชาที่มี
ป่วย Category A คือ มี
ย้าย ยานพาหนะที่ใช้ขนย้าย
พิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้
โดย OMC
คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับผู้
ความรุนแรงของโรคมาก
บุคลากรที่ใช้ในการขนย้าย
เพื่อจุดประสงค์การท�ำวิจยั
• การน�ำเข้าและส่งออกกัญชา
ผลิตที่ได้รบั อนุญาตและการ
ถ้าไม่ได้ใช้จะท�ำให้เสีย
(ต้องอายุมากกว่า 21 ปี)
ทางการแพทย์เป็นหลัก
เพื่อการแพทย์ต้องมี
ส่งออกสายพันธุ์เฉพาะเพื่อ
ชีวิต หรือ ถ้าได้รับเร็วจะ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การวิจัยในห้องทดลองให้แก่
ท�ำให้หายได้ กรณีน้ีจะใช้
ผลิตภัณฑ์ท่คี รบถ้วนและ
ห้องทดลองในต่างประเทศ
Special Access Scheme
ชัดเจน
(SAS) Category A (SAS A)

Australia

การอนุญาตเรื่องการน�ำเข้าและส่ งออก (Import and export)

8

จะต้องได้รับอนุญาตจาก
state/territory health
department แพทย์หรือ
เภสัชกรที่สั่งจ่ายจะต้องมี
ใบอนุญาต ส�ำหรับการ
ขออนุญาต จะต้องมี
หลักฐานหรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับกัญชาที่
จะน�ำเข้า และต้องเป็น
กัญชาที่ได้มาตรฐานด้วย
ถึงจะน�ำเข้าได้
• กรณีที่แพทย์น�ำเข้ามาเพื่อ
ผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งไม่อยู่
ใน Category A จะต้อง
ผ่านการอนุญาตจาก TGA
ภายใต้ SAS Category B
or ‘Authorised Prescriber’
(AP) status (Category B
คือผู้ป่วยทั่วไปที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าจ�ำเป็นต้องใช้
กัญชาเพื่อการรักษา) และ
ต้องมีข้อมูลการรักษาก่อน

Australia

56

Netherlands

Israel

การส่งออก
• การส่งออกจะด�ำเนินการโดย
กระทรวงสาธารณสุขหรือมีคู่
สัญญาโดยตรง
• มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ
โดยรัฐตลอดระยะเวลาการ
ท�ำสัญญา
• การส่งออกจะได้รบั การ
อนุมัติส�ำหรับส่งไปยัง
ประเทศที่อนุญาตให้ใช้
กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น
• การส่งออกจะได้รบั การ
อนุมัติเฉพาะเกษตรกรหรือ
หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ส่งออกจากกระทรวง
สาธารณสุข และมีการท�ำ
สัญญาแล้วเท่านั้น

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

ซึ่งต้องผ่านสนธิสัญญายา
เสพติดระหว่างประเทศของ
แคนาดา
• การน�ำเข้าและส่งออก จะ
ต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาล
กลาง (federal license)

Canada

California

หน้านี้พร้อมเหตุผลส�ำหรับ
การใช้ รวมทั้งต้องให้
เหตุผลว่าท�ำไมรายการ
กัญชาที่อยู่ในทะเบียน
ARTG ถึงใช้รกั ษาไม่ได้
และยาที่จะน�ำเข้าต้องมี
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยมาส
นับสนุนด้วย
• การ Import จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขมาตรฐาน คือ
- การ Supply กัญชาที่
เป็นยา จะต้องได้รบั การ
อนุญาตจากผู้มอี �ำนาจ
ในการสั่งจ่ายภายใต้
SAS, AP, clinical trials
or through state or
territory controlled
public hospital pharmacies.

Australia

Canada

ส่วนที่ 1 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ
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Netherlands

Israel

California

- ต้องเก็บในคลังหรือ
สถานที่เก็บที่มีความ
ปลอดภัย
- ต้องท�ำลายภายใน 12
เดือนหลังจากการน�ำเข้า
มาแล้ว
- ต้องบันทึกทุกกิจกรรม
เช่น แหล่งที่น�ำเข้า
การกระจาย การเก็บ
และการท�ำลาย และ
แจ้งไปยัง Department
of Health ทุกๆ 3 เดือน
2.2 Export
• จะต้องเป็นกัญชาที่ผลิตใน
ออสเตรเลีย ภายใต้ a
GMP license
• ต้องขึ้นทะเบียนกับ
Australian Register of
Therapeutic Goods (ARTG)

Australia

Canada
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Canada

Netherlands

Israel
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• ต้องเป็นสารสกัดจาก
กัญชา หรือ จากยางของ
กัญชา ภายใต้ a Narcotic
Drugs Act 1967 license
• ต้องไม่ผลิตเพื่อใช้ภายใน
ประเทศ
• ต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่
ว่าจะเป็นชื่อ รูปลักษณ์
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
• มีใบอนุญาต ODC and
permit export license
8.2 การจ�ำกัดการน�ำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชารูปแบบที่ไม่ผ่านการรับรอง (unapproved product)
ห้ามน�ำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์
ห้ามน�ำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
ห้ามน�ำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
ห้ามน�ำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
กัญชาที่ไม่ผ่านการรับรองทุก
กัญชาที่ไม่ผ่านการรับรองทุก
กัญชาที่ไม่ผ่านการรับรองทุก
กัญชาที่ไม่ผ่านการรับรองทุก
รูปแบบ
รูปแบบ
รูปแบบ
รูปแบบ

Australia

ห้ามน�ำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
กัญชาที่ไม่ผ่านการรับรองทุก
รูปแบบ

California

ส่วนที่ 2

กฎหมายยาเสพติด
ของไทยกับกัญชา

กฎหมายยาเสพติด
ของไทยกับกัญชา

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 และห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป แต่ด้วยกระแส
การเรียกร้องจากสาธารณชนทีต่ ้องการใช้ประโยชน์จากกัญชา จึงมีการแก้ไขกฎหมายและออกมาเป็น
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นต้นมา ซึ่งมาตรา 26/2 ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม
หรือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย และ มาตรา 58 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เว้นแต่การเสพนัน้ เป็นการเสพเพือ่ การรักษาโรคตามคําสัง่ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการ
เสพเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ตํารับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวนีม้ งุ่ เน้นประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างแท้จริง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ที่มีความจําเป็นต้องใช้กัญชาทุกราย มีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน และการเข้าถึงกัญชาจะต้องไม่เป็นการจํากัดรูปแบบเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาเกรดทาง
การแพทย์ (Medical Grade) เท่านั้น แต่ผู้ป่วยจะต้องมีเสรีภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทุกรูปแบบ
ทัง้ รูปแบบยาแผนปัจจุบนั (Modern Drugs) ตํารับยาตามตํารายาแผนไทย ตํารับ Special Access Scheme
(SAS) สําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และตํารับยาจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (Traditional
Products) ส่วนการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองนั้น ปรากฎตามมาตรา 26/5
ที่มีผู้ขออนุญาตเป็น
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1) หน่วยงานของรัฐที่มีการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ในทาง
เกษตรกรรม เพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือมีหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพ ติด หรือสภากาชาดไทย
2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกํา
หนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีม่ หี น้าทีศ่ กึ ษาวิจยั และ
จัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
4) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเกษตรกรรมทีร่ วมกลุม่ เป็นวิสาหกิจชุมชนซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพือ่ สังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ หรือสหกรณ์การเกษตร
ที่จดทะเบียนตามประกาศว่าด้วยสหกรณ์ซึ่งดําเนินการภายใต้ความร่วมมือและกํากับดูแลของผู้ขอ
อนุญาตตาม 1) หรือ 3) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตร
ตํารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้ เพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้ความร่วมมือและกํากับดูแล
ของผู้ขออนุญาตตาม 1) หรือ 3) ด้วย
5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ ที่มีความจําเป็นต้องนํายาเสพติดให้โทษประเภท 5 ติดตัว
เข้ามาหรือ ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รกั ษาโรคเฉพาะตัว
7) ผูข้ ออนุญาตอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดในกฎกระทรวง
โดยมีการระบุไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลา 5 ปี การขอรับอนุญาตสําหรับ
วัตถุประสงค์เพื่อผลิต นําเข้า ส่งออกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย นั้น
(1) ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานรัฐ (ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อพ้นระยะ
เวลาตามบทเฉพาะกาลห้าปีแล้ว เอกชนทัง้ ในและต่างประเทศจะสามารถดําเนินธุรกิจ
การปลูก แปรรูป นําเข้า และจําหน่ายได้)
(2) หรือให้อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตตามมาตรา 26/5 ซึ่งดําเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาตที่
เป็นหน่วยงานของรัฐ
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สรุปสาระส� ำคัญ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งมีผลการวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชาและ
พืชกระท่อม มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมาก หลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนได้ใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้
แต่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 นั้น กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 ทีห่ า้ มมิให้ผใู้ ดเสพหรือน�ำไปใช้ในการบ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ยหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางการ
แพทย์ และยังก�ำหนดโทษ ทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ป่วยให้ได้รบั และใช้กญ
ั ชาเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
ของแพทย์ผไู้ ด้รบั อนุญาต ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ให้ท�ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สร้างความมัน่ คง
ทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพือ่ เปิดโอกาสให้สามารถน�ำกัญชาและพืชกระท่อมไปท�ำการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�ำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและ
ควบคุมของแพทย์ได้

2. สรุปประเด็นส�ำคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ ผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีการเปลีย่ นแปลง
จากเดิมดังต่อไปนี้
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มาตรา

มาตรา 3 เพิ่ม
ความต่อไปนี้เป็น
มาตรา 9 วรรค
สอง

เนื้อหา

ประเด็นส� ำคัญ

ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการ
หมวดที่ 1 เพิ่มคณะกรรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรม
ควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการ
แพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพิ่มขึ้นด้วย
เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

มาตรา 5 เพิ่ม
ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศ ตาม
ความต่อไปนี้เป็น มาตรา 26/2 (3) มาตรา 26/4 (1) และมาตรา 26/5 (2)
มาตรา 13 (6/1) และปฏิบัติการตามมาตรา 26/6 และ มาตรา 58/2

หมวดที่ 1 เพิ่มเติมหน้าที่ของคณะ
กรรมการด้านการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษฯ

มาตรา 5 เพิ่ม
“ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ผลิต น�ำเข้าหรือส่ง หมวดที่ 1 เพิ่มเติมหน้าที่ของ
ความต่อไปนี้เป็น ออกซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามมาตรา 26/2 คณะกรรมการ
มาตรา 13 (6/2) (1) และ (2)”
มาตรา 5 เพิ่ม
“ให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา หมวดที่ 1 เพิ่มเติมหน้าที่ของ
ความต่อไปนี้เป็น 26/5 (7)”
คณะกรรมการในการออกกฎ
มาตรา 13 (6/3)
กระทรวง
มาตรา 5 เพิ่ม
“ประกาศก�ำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตามมาตรา
ความต่อไปนี้เป็น 26/2 (2)”
มาตรา 13 (6/4)

หมวดที่ 1 เพิ่มเติมหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

มาตรา 6 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความใน
มาตรา 22 วรรค
หนึ่ง แทน

หมวดที่ 2 แก้ไขเพิ่มการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- เพิ่มประเภทใบอนุญาต
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ในการน�ำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
3 หรือประเภท 5 ของผู้ท่ไี ด้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา
20 หรือมาตรา 26/2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี แต่ละครั้ง
ต้องได้รบั ใบอนุญาตทุกครั้งที่น�ำเข้าหรือส่งออกจาก
ผู้อนุญาตด้วย
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มาตรา

เนื้อหา

ประเด็นส� ำคัญ

มาตรา 7 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความมาตรา
23 วรรคหนึ่งแทน

ใบอนุญาตตามมาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 26/2 (1)
และ (2) และมาตรา 26/3 ให้ใช้ได้จนถึงวันที่
31 ธันวาคมของปีท่อี อกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่นื ค�ำขอก่อนใบ
อนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอแล้วจะประกอบกิจการ
ต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น

หมวดที่ 2 แก้ไขเพิ่มการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- ก�ำหนดวันหมดอายุของ
ใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาต
- เพิ่มประเภทใบอนุญาต
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

มาตรา 8 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความมาตรา
26 แทน

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งย�ำเสพติดให้โทษในประเภท 4 เว้นแต่
รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นรายๆ ไป การมียาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 4 ไว้ในครอบครอง มีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัม
ขึ้นไป ให้สนั นิษฐานว่ามีไว้ในครอบครอง เพื่อจ�ำหน่าย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 2 แก้ไขเพิ่มการขอ
อนุญาตและการออก ใบอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- ตัดประเภทยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5

มาตรา 9 เพิ่ม
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้
ความต่อไปนี้เป็น โทษในประเภท 5 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้... ในการ
มาตรา 26/2
พิจารณาอนุญาต ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รบั ผิดชอบ
ช�ำระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมิน
เอกสารทางวิชาการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวดที่ 2 เพิ่มการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาต เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
- ข้อก�ำหนดของการขอ อนุญาต
ผลิตน�ำเข้าหรือ ส่งออกซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5

มาตรา 9 เพิ่ม
ห้ามมิให้ผู้ใดจ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพ
ความต่อไปนี้เป็น ติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ได้รบั ใบอนุญาตจาก
มาตรา 26/3
ผู้อนุญาต... การขอรับใบอนุญาตและการออกใบ
อนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 2 เพิ่มการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาต เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
- ข้อก�ำหนดของการขออนุญาต
จ�ำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
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มาตรา

เนื้อหา

ประเด็นส� ำคัญ

มาตรา 9 เพิ่ม
บทบัญญัตมิ าตรา 26/3 ไม่ใช้บงั คับแก่ (1) การมียาเสพ
ความต่อไปนี้เป็น ติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณ
มาตรา 26/4
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยา
หรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ทั้งนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบ
ครองไม่เกินปริมาณที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ประจ�ำในการ
ปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน
หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร
แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร
ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 26/3

หมวดที่ 2 เพิ่มการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
- ก�ำหนดกรณีที่ไม่ต้องมีการขอ
อนุญาตจ�ำหน่ายหรือครอบ
ครองยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 (ไม่เกินปริมาณที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการรักษาโรค
เฉพาะตัวและการปฐมพยาบาล
หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ)

มาตรา 9 เพิ่ม
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก
ความต่อไปนี้เป็น จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
มาตรา 26/5
ในประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น...

หมวดที่ 2 เพิ่มการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
- ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
อนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออก
จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

มาตรา 9 เพิ่ม
ในกรณีท่คี ณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ความต่อไปนี้เป็น ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ
มาตรา 26/6
ปรามยาเสพติดเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
วิจัยการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือ
การป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
โทษ อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก�ำหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด
เพื่อกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้...

หมวดที่ 2 เพิ่มการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาต เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
- อาจมีการก�ำหนดให้มพี ื้นที่ทด
ลองปลูกฯ ผลิตและทดสอบเสพ
หรือครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 ไม่ถอื เป็นความ
ผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้

66
66
ส่วนที่ 2 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

มาตรา

มาตรา 10 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความมาตรา
27 แทน

เนื้อหา

ประเด็นส� ำคัญ

ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 และผู้รบั อนุญาต หมวดที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของ
ตามมาตรา 26/3 จ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ผู้รับอนุญาต
2 และในประเภท 5 แล้วแต่กรณี นอกสถานที่ท่รี ะบุไว้ - เพิ่มประเภทใบอนุญาตยาเสพ
ในใบอนุญาต
ติดให้โทษในประเภท 5

มาตรา 11 เพิ่ม ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ความต่อไปนี้เป็น ปฏิบัติดังต่อไปนี้...
มาตรา 34/1

หมวดที่ 3 เพิ่มหน้าที่ของผู้รบั
อนุญาต
- เพิ่มหน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิต
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
(6 ข้อ)

มาตรา 11 เพิ่ม
ให้ผู้รับอนุญาตน�ำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ความต่อไปนี้เป็น ในประเภท 5 ปฏิบัติดังต่อไปนี้...
มาตรา 34/2

หมวดที่ 3 เพิ่มหน้าที่ของผู้รบั
อนุญาต
- เพิ่มหน้าที่ของผู้รับอนุญาต
น�ำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 (6 ข้อ)

มาตรา 11 เพิ่ม
ให้ผู้รับอนุญาตจ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
ความต่อไปนี้เป็น เสพติดให้โทษในประเภท 5 ปฏิบัติดังต่อไปนี้...
มาตรา 34/3

หมวดที่ 3 เพิ่มหน้าที่ของผู้รบั
อนุญาต
- เพิ่มหน้าที่ของผู้รับอนุญาต
จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 (4 ข้อ)

มาตรา 11 เพิ่ม ให้ผู้รับอนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย หรือมีไว้ หมวดที่ 3 เพิ่มหน้าที่ของผู้รบั
ความต่อไปนี้เป็น ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จัดให้มี อนุญาต
มาตรา 34/4
การท�ำบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและเสนอรายงาน - เพิ่มหน้าที่การจัดท�ำบัญชีรับ
ต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดงั กล่าวให้
จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท
เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
5 และเสนอรายงานฯของผู้รบั
ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท�ำการ ทั้งนี้ ภายในห้าปีนบั แต่
อนุญาตผลิต น�ำเข้าส่งออก
วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี บัญชีรับจ่ายยาเสพ จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
ติดให้โทษและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
แบบที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
5
นุเบกษา
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มาตรา 12 ให้
ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่
หมวดที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติมการ
ยกเลิกความและ (1) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 2
โฆษณา
ให้ใช้ความมาตรา
ประเภท 3 หรือประเภท 5 ซึ่งกระท�ำโดยตรงต่อ
- เพิ่มการโฆษณายาเสพติดให้
48 แทน
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
โทษในประเภท 5
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ช้นั หนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น
ยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 ให้รวมถึงการ
โฆษณากับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยด้วย หรือ
(2) เป็นฉลากหรือเอกสารก�ำกับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 หรือประเภท 5
ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 หรือประเภท 5
โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสาร ภาพ
ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพ ต้องได้รบั
อนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ การ
ขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา 13 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความมาตรา
58 วรรคสอง

ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ หมวดที่ 10 แก้ไขเพิ่มเติม
การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรคตามค�ำสั่งของ มาตรการควบคุมพิเศษ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม - เพิ่มบทก�ำหนดของการเสพยา
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ เสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้น
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตาม
แต่เป็นการเสพเพื่อการรักษาโรค
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้
ต�ำรับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนด
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มาตรา 14 เพิ่ม
ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา
58/2

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม หมวดที่ 10 เพิ่มมาตรการควบคุม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พิเศษ
อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
- เพิ่มมาตรการก�ำหนดพื้นที่
คณะกรรมการ ประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ท�ำการ
ท�ำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่
เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามพระราช
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้
บัญญัตินี้ การเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่
กระท�ำตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 15 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความมาตรา
60 แทน

ในกรณีท่ผี ู้รับอนุญาตประสงค์จะจ�ำหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ
ประเภท 5 เกินปริมาณที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 8 (5)
ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตตามมาตรานี้ การขอรับใบ
อนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี
การและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ให้น�ำ
บทบัญญัตใิ นมาตรา 8 (5) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

หมวดที่ 10 แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการควบคุมพิเศษ
- เพิ่มบทก�ำหนดของยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5

มาตรา 16 เพิ่ม ในกรณีท่ผี ู้รับอนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย
หมวดที่ 10 เพิ่มเติม มาตรการ
ความต่อไปนี้เป็น หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ควบคุมพิเศษ
มาตรา 61/1
ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และทายาทหรือผู้ที่ได้รับ - เพิ่มบทก�ำหนดของยาเสพติดให้
ความยินยอมจากทายาทแสดงความจ�ำนงต่อผู้อนุญาต โทษในประเภท 5 กรณีผู้รับ
เพื่อขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไป ภายใน อนุญาตตายก่อนใบอนุญาตสิ้น
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อ ผู้อนุญาต
อายุโดยให้ทายาทแสดงความ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้น้นั มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง จ�ำนงเพื่อขอประกอบกิจการ
ให้ผู้แสดงความจ�ำนงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า ต่อฯ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจ�ำนงเป็น
ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วนั ที่ผู้รับ
อนุญาตตาย…
มาตรา 17 ให้
ผู้ใดผลิต น�ำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ยกเลิกความและ ประเภท 5 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26/2 ต้องระวาง
ให้ใช้ความมาตรา โทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท…
75 แทน

หมวดที่ 12 แก้ไขบทก�ำหนดโทษ
- ปรับแก้ไขบทก�ำหนดโทษ กรณี
การผลิต น�ำเข้าหรือส่งออกยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5
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มาตรา

เนื้อหา

ประเด็นส� ำคัญ

มาตรา 17 ให้
ยกเลิกความและ
ให้ใช้ความมาตรา
76 แทน

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หมวดที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติมบท
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26/3 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่ ก�ำหนดโทษ
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้ง
- ปรับแก้ไขบทก�ำหนดโทษ กรณี
ปรับ…
การครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5
มาตรา 17 ให้
ผู้ใดจ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายซึ่งยา หมวดที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติมบท
ยกเลิกความและ เสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
ก�ำหนดโทษ
ให้ใช้ความมาตรา 26/3 โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษไม่ถงึ สิบกิโลกรัม - ปรับแก้ไขบทก�ำหนดโทษ กรณี
76/1 แทน
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
การจ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบ
แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ...
ครอง
มาตรา 18 เพิ่ม
ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34/1 มาตรา 34/2
หมวดที่ 12 เพิ่มเติมบทก�ำหนด
ความต่อไปนี้เป็น มาตรา 34/3 หรือมาตรา 34/4 ต้องระวางโทษปรับไม่ โทษ
มาตรา 79/1
เกินสี่หมื่นบาท
- ปรับเพิ่มบทก�ำหนดโทษ กรณี
การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และ
การไม่จดั ท�ำบัญชีและรายงานฯ
ของผู้รับอนุญาตผลิต น�ำเข้า
ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5
มาตรา 19 ให้
ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการ
หมวดที่ 12 แก้ไขบทก�ำหนดโทษ
ยกเลิกความและ ฝ่าฝืนมาตรา 58 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน - ปรับแก้ไขบทก�ำหนดโทษ กรณี
ให้ใช้ความมาตรา หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การเสพยาเสพติดให้โทษใน
92 แทน
ประเภท 5
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สรุปกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ
ที่กองควบคุมวัตถุเสพติดได้จัดท�ำขึ้นเพื่อรองรับ
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ที่เกี่ยวกับเรื่องกัญชา ประกอบด้วย
รายการ

สาระส� ำคัญ

หมายเหตุ

1 (ร่าง) กฎกระทรวงการขอ - ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
อนุญาตและการอนุญาต
และการอนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมีไว้ใน
ผลิต น�ำเข้า ส่งออก
ครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบ - ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต ผลิต น�ำเข้า
ครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
พ.ศ. ...
- ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นค�ำขอเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการยื่นค�ำขอ
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาต
- ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการส�ำหรับผู้รับอนุญาต รวมถึงหน้าที่
ของผู้ที่ได้รบั อนุญาต
- ก�ำหนดสถานที่และช่องทางยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต
- ก�ำหนดเรื่องการรับรองต�ำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
- ก�ำหนดเรื่องการขออนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัย

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาที่
ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

2 (ร่าง) กฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการออกใบ
อนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายา
เสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา พ.ศ. ....

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน และด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการควบคุมดูแลที่เข้มงวด
รัดกุม และป้องกันการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิด

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาที่
ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

3 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนด
ต�ำรับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษา
โรค หรือการศึกษาวิจัยได้
พ.ศ. 2564

- ก�ำหนดต�ำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ประกอบด้วยต�ำรับ 5 ประเภท ที่ให้เสพเพื่อการ
รักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้
- ก�ำหนดรายชื่อต�ำรับยาการแพทย์แผนไทย ต�ำรับยาที่ใช้
ภายใต้รูปแบบ SAS และต�ำรับยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รบั การ
รับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ซึ่งเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง สธ.

มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ วันที่
16/2/64
เป็นต้นไป
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รายการ

สาระส� ำคัญ

หมายเหตุ

4 ประกาศกระทรวง
- ก�ำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอ
สาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนด
พื้นบ้านต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ต�ำรับยาที่มี
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
กัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตร
แพทย์แผนไทยและหมอ
ที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พื้นบ้านตามกฎหมายว่า
ให้การรับรอง และในการปรุงหรือสั่งจ่ายต้องด�ำเนินการ
ด้วยวิชาชีพการแพทย์แผน ภายใต้สถานพยาบาล
ไทยที่จะสามารถปรุงหรือ - ก�ำหนดแนวทางการปรุงยาส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้
สั่งจ่ายต�ำรับยาที่มีกัญชา
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน
ปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. 2562 - ก�ำหนดเพิ่มให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สามารถปรุงยาส�ำหรับผู้ป่วยของตนได้ตามองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่
วันที่ 12/2/64
เป็นต้นไป

5 ประกาศกระทรวง
- แนวทางการปรุงยาส�ำหรับผู้ป่วยของตนของผู้ประกอบ
สาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนด
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ต้องมีการระบุ
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
องค์ความรู้และภูมปิ ัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน
แพทย์แผนไทยและหมอพื้น และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทย
บ้านตามกฎหมายว่าด้วย
และการแพทย์ทางเลือก
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ที่จะสามารถปรุงหรือ
สั่งจ่ายต�ำรับยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562

มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่
วันที่ 9/8/62
เป็นต้นไป

6 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ
ยาเสพติดให้โทษ ใน
ประเภท 5 พ.ศ. 2563

- ก�ำหนดแยกพืชกัญชาและกัญชงออกจากกัน
มีผลใช้บังคับ
- ก�ำหนดเงื่อนไขยกเว้นบางส่วนของกัญชาและกัญชงไม่จดั ตั้งแต่
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
วันที่ 15/12/63
เป็นต้นไป
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รายการ

สาระส� ำคัญ

7 ประกาศคณะกรรมการ
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้รบั อนุญาตต้อง
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ
จัดให้มีข้อก�ำหนดในฉลากและเอกสารก�ำกับยาเสพติดให้
เรื่อง ก�ำหนดฉลากและ
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ส�ำหรับยาแผนปัจจุบัน
เอกสารก�ำกับยาเสพติดให้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและถูกต้องตามที่กฎหมาย
โทษในประเภท 5 หรือ
ก�ำหนด
ค�ำเตือนหรือข้อควรระวัง
การใช้ท่ภี าชนะบรรจุหรือ
หีบห่อบรรจุยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต
น�ำเข้าหรือส่งออก ส�ำหรับ
ยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่
วันที่ 5/7/62
เป็นต้นไป

8 ประกาศคณะกรรมการ
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้รบั อนุญาตต้อง มีผลใช้บังคับ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ
จัดให้มีข้อก�ำหนดในฉลากและเอกสารก�ำกับยาเสพติดให้ ตั้งแต่วนั ที่
เรื่อง ก�ำหนดฉลากและ
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ส�ำหรับยาแผนไทย เพื่อ 30/10/62
เอกสารก�ำกับยาเสพติดให้ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและถูกต้องตามที่กฎหมาย
เป็นต้นไป
โทษ หรือค�ำเตือน หรือข้อ
ก�ำหนด
ควรระวังการใช้ ที่ภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อบรรจุยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5
ที่ผลิต น�ำเข้า หรือส่งออก
ส�ำหรับยาแผนไทยซึ่งมี
กัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ.
2562
9 ประกาศคณะกรรมการ
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ
จ�ำนงและการตรวจสอบ ผู้แสดงความจ�ำนงขอเป็นผู้รบั
เรื่อง การแสดงความจ�ำนง อนุญาตเพื่อประกอบกิจการของผู้รบั อนุญาตที่ตายเพื่อ
และการตรวจสอบผู้แสดง
ให้การควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะ
ความจ�ำนงเป็นผู้รับ
กัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รบั
อนุญาตตาย พ.ศ. 2562
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มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนั ที่
5/7/62
เป็นต้นไป

มาตรา รายการ

เนื้อหา สาระส� ำคัญ

10 ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เรื่อง ก�ำหนดลักษณะกัญ
ชง (Hemp) พ.ศ. 2562

ประเด็นหมายเหตุ
ส� ำคัญ

- ก�ำหนดลักษณะกัญชงและเมล็ดพันธุ์รับรอง โดยก�ำหนดที่ มีผลใช้บังคับ
ปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอก
ตั้งแต่วนั ที่
25/10/62
เป็นต้นไป

11 ประกาศคณะกรรมการ
- ก�ำหนดแบบการจัดท�ำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ
การผลิต การน�ำเข้า การส่งออก การจ�ำหน่าย การมีไว้ใน
เรื่อง ก�ำหนดแบบการจัด
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
ท�ำบัญชีรบั จ่ายและรายงาน เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการ
เกี่ยวกับการผลิต การน�ำ
รั่วไหลไปนอกระบบ
เข้า การส่งออก การ
จ�ำหน่าย การมีไว้ในครอบ
ครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา
และกัญชง พ.ศ. 2564

มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนั ที่
29/1/64
เป็นต้นไป

12 แนวทางการพิจารณา
ก�ำหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อ
อนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. รองรับการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการ
2563
ศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ในประเทศ รวมถึงป้องกันมิให้มี
การน�ำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 417-6/63
วันที่ 16/6/63

13 แนวทางการปฏิบัติ ด้าน
การจัดเตรียมสถานที่ การ
เก็บรักษาและการควบคุม
การใช้ ส�ำหรับผู้ขอรับ
อนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 417-6/63
วันที่ 16/6/63

ก�ำหนดขั้นพื้นฐาน (Minimum Requirements) ส�ำหรับผู้ขอรับ
อนุญาตผลิต (ปลูก) ในการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา
การควบคุม การใช้ และการจัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายเพื่อด�ำเนิน
การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุม
และป้องกันที่เหมาะสม มิให้กัญชาทางการแพทย์เกิดการรั่ว
ไหลออกสู่นอกระบบ
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รายการ

สาระส� ำคัญ

หมายเหตุ

14 แนวทางการปฏิบัติด้านการ
จัดเตรียมสถานที่ การเก็บ
รักษาและการควบคุม
การใช้ ส�ำหรับผู้ขอรับ
อนุญาตผลิต (ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ปลูก) น�ำเข้า ส่งออก
ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ก�ำหนดขั้นพื้นฐาน (Minimum Requirements) ส�ำหรับผู้ขอรับ
อนุญาตที่จะผลิตประเภทอื่นๆ (เช่น ผสม ปรุง แปรสภาพ
เปลี่ยนรูป รวมถึงการแบ่งบรรจุและรวมบรรจุ) จ�ำหน่าย
น�ำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา (Cannabis) และเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดเตรียมสถานที่และการเก็บรักษา การควบคุมการใช้
และการจัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายไว้ส�ำหรับผู้รับอนุญาตในการ
ด�ำเนินการควบคุมและป้องกันการรั่วไหลออกสู่นอกระบบ

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 404-8/62
วันที่ 19/7/62

15 แนวทางการขออนุญาต
จ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณี
การแพทย์แผนปัจจุบัน)

ก�ำหนดแนวทางการขออนุญาตจ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา (กรณีการแพทย์แผนปัจจุบัน) ที่ยัง
ไม่ได้ การรับรองจาก อย. (unapproved product) ในกรณี
จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (special access scheme)
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 404-8/62
วันที่ 19/7/62

16 แนวทางการขออนุญาต
จ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณี
การแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์พื้นบ้าน)

ก�ำหนดแนวทางการขออนุญาตจ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ป่วย (กรณีการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้นื บ้าน) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงการใช้กญ
ั ชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 414-3/63
วันที่ 30/3/63

17 แนวทางการขออนุญาต
ผลิต น�ำเข้า หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา เพื่อการศึกษาวิจัย
ทางคลินกิ

ก�ำหนดแนวทางการขออนุญาตผลิต น�ำเข้าหรือมีไว้ในครอบ
ครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อ
การศึกษาวิจัยทางคลินิก ส�ำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ
ด�ำเนินการศึกษาวิจยั ให้สามารถยื่นค�ำขอได้ อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 402-6/62
วันที่ 7/5/62
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รายการ

สาระส� ำคัญ

หมายเหตุ

18 แนวทางการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ผลิตยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา เพื่อการ
จ�ำหน่ายภายใต้
วัตถุประสงค์การบริหารยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5
ที่ใช้ในทางการแพทย์ใน
ประเทศ
19 แนวทางการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ผลิตยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5
โดยการปรุงต�ำรับยาแผน
ไทยที่มีกญ
ั ชาปรุงผสมอยู่
เพื่อจ�ำหน่ายเฉพาะผู้ป่วย
ของตน

ก�ำหนดแนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการจ�ำหน่าย
ภายใต้วตั ถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 ที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงที่
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต
น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ยังไม่มผี ลบังคับ
ใช้

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 403-7/62
วันที่ 14/6/62

ก�ำหนดแนวทางในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน
ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยได้ด�ำเนินการยื่นค�ำขอและปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง ในช่วงที่กฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมี
ไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา พ.ศ. .... ยังไม่มีผลบังคับใช้

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 405-9/62
วันที่ 13/8/62

20 แนวทางการขนส่งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา

เพื่อให้การจัดส่งกัญชาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน อัน
เป็นการประกันได้ว่าคุณภาพของผลผลิตกัญชาได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงเชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการขนส่งมีความปลอดภัย มีระบบในการป้องกัน
การสูญหาย และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้รบั อนุญาต
และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งในการด�ำเนินการต่อไป

ผ่านความเห็น
ชอบจาก
คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ
ในการประชุม
ครั้งที่ 42110/63
วันที่ 27/10/63

76
76
ส่วนที่ 2 การควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

ส่วนที่ 3

การดำ�เนินการเกี่ยวกับการติดตาม
และตรวจสอบกัญชาทางการแพทย์
(Tracking and Tracing)

การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การติดตามและตรวจสอบกัญชา
ทางการแพทย์
(Tracking and Tracing)

การติดตามกระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือลูกค้าและการตรวจสอบย้อน
กลับเป็นเรื่องส�ำคัญ กรณีที่วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตมีปัญหา จะท�ำให้สามารถค้นหาสาเหตุได้
และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ�้ำ อาจจ�ำแนกการค้นหานี้เป็นสองทิศทางดังนี้
1. การติดตาม (Tracking) คือ สามารถติดตามได้ว่าสิ่งที่สนใจนั้น ไปอยู่ ณ ที่ใด เช่น
ผู้ผลิตอาหารพบว่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารล็อตหนึ่งมีปัญหา แต่สินค้าได้ถูกส่งไปจ�ำหน่าย
เรียบร้อยแล้ว ทางผูผ้ ลิตจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการเรียกคืนสินค้าทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ล็อตทีม่ ปี ญ
ั หาคืน
มาทัง้ หมด ผูผ้ ลิตต้องติดตามเส้นทางการผลิต และการจัดจ�ำหน่าย เพือ่ จะได้ทราบว่าสินค้าทีม่ ปี ญ
ั หา
มีการวางจ�ำหน่ายอยู่ท่ใี ดบ้าง และสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างถูกต้อง การด�ำเนินการดังกล่าว คือ
การค้นหาปลายทางของสินค้านั่นเอง
2. การสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) คือ สามารถสืบได้ว่าสินค้าที่มีปัญหาผลิตขึ้นเมื่อใด
จากสายการผลิตไหน และรับวัตถุดบิ มาจากแหล่งไหน ฯลฯ เพือ่ ค้นหาว่าจุดใดทีก่ ่อให้เกิดปัญหา และ
จุดที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ผลิตสินค้าไปมากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนกรรมวิธี
การผลิตอย่างไร เพื่อท�ำการติดตามสินค้าคืนได้อย่างถูกต้อง การด�ำเนินการดังกล่าว คือ การค้นหา
ต้นทางของสินค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาปลายทางของสินค้าต่อไป
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีระบบ track and trace
1. ช่วยให้สามารถตามรอยการจัดส่งผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาต่างๆ ได้ตลอดสายห่วงโซ่อปุ ทาน ท�ำให้
ลดโอกาสที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และยังช่วยในการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ใน lot ที่มีปัญหากลับคืนจากตลาด ท�ำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น
ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพของการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

78
78
ส่วนที่ 3 การดำ�เนินการเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบกัญชาทางการแพทย์

2. ช่วยในการติดตามได้ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลัง ท�ำให้ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดการคลัง และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการด้วย

ปัญหา

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
1. สามารถลดปริมาณการเรียกคืนสินค้าทีม่ ปี ญ
ั หา โดยสามารถเรียกคืนเฉพาะสินค้าล็อตทีม่ ี

2. ช่วยในการป้องกันชื่อเสียงของบริษัทไม่ให้เสียหาย เช่น ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
จุดทีก่ ่อให้เกิดปัญหาไม่ได้เป็นเพราะขัน้ ตอนการผลิต แต่เป็นเพราะการจัดเก็บของผู้จดั จ�ำหน่ายสินค้า
3. สามารถสืบค้นย้อนกลับ สืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ และช่วยลด
ต้นทุนการเรียกคืนสินค้า
4. เป็นการรับประกันคุณภาพ และสามารถสืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าได้ทั้งระบบของวงจร
ผลิตภัณฑ์
5. สร้างความมั่นใจให้กบั ผู้บริโภคได้ว่าจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ท่มี ีความปลอดภัย
6. เพือ่ เป็นการปฏิบตั ใิ ห้ตรงตามกฎระเบียบการค้าของประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำคัญ เช่น สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ลดความเสี่ยงที่ต้องบริโภคสินค้าที่มีปัญหา
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การติดตามและตรวจสอบกัญชาทางการแพทย์
(Tracking and Tracing)
1. การก�ำหนดรหัสผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมมือกับ สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand
ผู้เชีย่ วชาญในการก�ำหนดรหัสสินค้า ให้ผ้ผู ลิตก�ำหนดรหัสสากลเพือ่ จ�ำแนกสินค้ารายชิน้ (serialization)
ในรูปแบบ 2D barcode บนผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา เพื่อรองรับ Tracking and Tracing ในอนาคต และรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ
2D barcode บนผลิตภัณฑ์กัญชาเฉพาะที่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิตใน
ประเทศไทยจะประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ
(1) GTIN
(2) Serial Number
(3) วันหมดอายุ
(4) Lot. No.

รหัสจ�ำเพาะส�ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล
(Global Trade Item Number หรือ GTIN) ซึง่ จะประกอบด้วยชุดตัวเลข 12 หลักและ 13 หลัก ส�ำหรับบ่งชี้
สินค้าปลีก และ 14 หลัก ส�ำหรับบ่งชี้สินค้าส่ง (จะดูจากจุดประสงค์การขายและการใช้งานเป็นหลัก)
ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อจ�ำหน่ายไปยังหน่วยบริการทั่วประเทศ
จะต้องแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตผลิตและจ�ำหน่ายมายังส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อก�ำหนดเลขอ้างอิงต�ำรับและจัดท�ำฐานข้อมูลให้พร้อมตรวจสอบใน
Application Smart bar และผูร้ บั อนุญาตผลิตต้องลงทะเบียนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล GS1 TH Member
Portal เป็นการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ผลิตพร้อมทั้งระบุรุ่นการผลิต Serial No
วันหมดอายุ ก่อนที่จะมีการจ�ำหน่ายไปยังหน่วยบริการ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์กัญชาต�ำรับแผนไทยและ
แผนปัจจุบันเฉพาะที่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ทุกชิ้นที่ผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศไทย
จะแสดง 2D Barcode บนบรรจุภัณฑ์
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ประโยชน์ของ 2D Barcode บนบรรจุภัณฑ์
สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand ได้มกี ารสนับสนุนเทคโนโลยี : Application Smartbar เพื่อใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ท�ำให้สามารถตรวจสอบสินค้าปลอมได้ในเบือ้ งต้นด้วยการ scan 2D barcode ผ่าน Smartphone
2D barcode หรือบาร์โค้ดชนิด 2 มิติ จะสามารถเก็บข้อมูลจ�ำนวนมากเข้าไปในบาร์โค้ด
โดยใช้พื้นที่ขนาดเล็ก จึงสามารถรองรับข้อมูลบาร์โค้ดที่มีความซับซ้อนสูง แต่มีเนื้อที่พิมพ์จ�ำกัดได้
รหัสของผลิตภัณฑ์ควรจะถูกพิมพ์อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านค่าได้ และรูปแบบที่อ่านโดยเครื่อง
นอกจากนี้ การจะพิมพ์บาร์โค้ดทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์ (package) ในระดับใดบ้าง ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมีการออกแบบ
เช่นเดียวกัน โดยแบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้
• A barcode on dispensing unit (บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ช้นั ในสุด ติดกับตัวผลิตภัณฑ์)
• A barcode on sales package (บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยในการซื้อขาย)
• A barcode on logistics package (บรรจุภัณฑ์ท่ใี ช้ในการขนส่ง)
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการด�ำเนินการของผู้รับอนุญาต ตั้งแต่การน�ำเข้า การปลูก การผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา การจ่ายผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์ให้กบั หน่วยบริการเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยในกรณี
ต่างๆ รวมไปถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาไปยังต่างประเทศ เมื่อผู้รับอนุญาตมีการบันทึกข้อมูล
การด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการจัดท�ำรายงานตามที่กฎหมายก�ำหนดให้โดยอัตโนมัติ
โดยผู้รบั อนุญาตไม่จ�ำเป็นต้องมาจัดท�ำรายงานอีกครัง้ หนึง่ รวมทัง้ ผู้รบั อนุญาตสามารถจัดส่งรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นเอกสารส่งส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อีกครั้งหนึ่ง และส�ำหรับรายงานประจ�ำปีน้นั ระบบก็จะจัดท�ำให้โดยอัตโนมัตเิ ช่นกัน
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ภาพรวมการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งกัญชาแผนปัจจุบันและแผนไทย เป็นดังภาพ

จะเห็นได้ว่าข้อมูลตั้งแต่การน�ำเข้า การปลูก การผลิตกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา และการ
จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยในกรณีต่างๆ จะเป็นข้อมูลที่
สอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อรองรับ Tracking and Tracing นั่นเอง

3. การน�ำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์และประมวลผล

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการน�ำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อ Tracking and
Tracing เป็น 2 กรณี ดังนี้
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กรณีที่ 1 : การสืบค้นว่าผู้ป่วยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กัญชานั้นจริงหรือไม่

ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้วา่ ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาชิน้ นัน้ อยูท่ ผี่ ปู้ ว่ ยรายใด ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ให้กบั พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบเบือ้ งต้นว่าผูต้ อ้ งสงสัยทีม่ กี ารครอบครองผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์นั้น เป็นผู้ป่วยจริงหรือเป็นผู้ต้องหาเสพยาเสพติด ซึ่งหากพบข้อมูลในระบบ
ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องสงสัยที่มีการครอบครองผลิตภัณฑ์กญ
ั ชานั้นเป็นผู้ป่วยจริง
กรณีที่ 2 : การสืบค้นว่าผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตขึ้นมีการกระจายไปที่ใดบ้างใน
ประเทศไทย

84
84
ส่วนที่ 3 การดำ�เนินการเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบกัญชาทางการแพทย์

ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบ ติดตามกัญชาจากแปลงปลูก การเก็บเกีย่ วผลผลิต การน�ำ
ผลผลิตมาสู่กระบวนการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์กัญชาส่งไปยังหน่วยบริการต่างๆ จนกระทั่งระบุถึง
ตัวตนผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาได้ เพื่อให้สามารถติดตามผลจากการใช้ได้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งของ
การสืบค้นกรณีนี้คือเมื่อผลิตภัณฑ์กัญชาเกิดปัญหาทางคุณภาพและจ�ำเป็นต้องมีการเรียกคืนสินค้า
จะสามารถสืบค้นได้ทนั ทีวา่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ญ
ั หานัน้ กระจายไปยังทีใ่ ดบ้างและสามารถด�ำเนินการเรียก
คืนสินค้าได้ทนั ที
นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังได้มีการน�ำข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
วิเคราะห์ในหลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้บริหารใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจได้อีกด้วย ได้แก่
1. การสืบค้นผู้รับอนุญาต
เป็นช่องทางให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้รบั อนุญาตเกี่ยวกับกัญชา

2. การน�ำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกัญชาในเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และเพื่อใช้ในการจัดท�ำ self checking system ตรวจสอบข้อมูลก่อนการขออนุญาตปลูก
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ว่าในบริเวณใกล้เคียงมีผู้ใดได้รับอนุญาตปลูกกัญชาหรือกัญชงแล้วบ้าง หรือในบริเวณที่เราอยู่มีผู้รับ
อนุญาตเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงอะไรบ้าง โดยจะมีสีของหมุดที่ปักในแผนที่ ซึ่งจะแยกตามประเภท
ของใบอนุญาต และในอนาคตท�ำให้สามารถเลือกประเภทของใบอนุญาตที่ต้องการดูได้ และสามารถ
ใส่รหัสพิกัดของตนเอง เพื่อดูสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รบั อนุญาตได้ด้วย

3. ท�ำระบบรายงานแบบ Dashboard
Dashboard ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน�ำเสนอแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
หัวข้อที่ 1 : รายงานการสั่งใช้กัญชา
เป็นการน�ำเสนอภาพรวมของประเทศว่ามีการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรไปยังหน่วย
บริการใด ปริมาณเท่าไร รวมทั้งสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาแต่ละประเภทได้
ด้วย
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หัวข้อที่ 2 : การรายงานความปลอดภัย
เป็นการน�ำเสนอข้อมูลของประเทศว่ามีการจ่ายผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์ไปยังผูป้ ว่ ยแล้ว
ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผู้ป่วยดีขนึ้ หรือแย่ลง ผลการรักษาเป็นอย่างไรรวมทัง้ สามารถสรุปข้อบ่งใช้และ
อาการไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย
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หัวข้อที่ 3 : ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นการน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินการตามตัวชีว้ ดั ของกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ประโยชน์ใน
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในอนาคตส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เพิม่ เติมต่อไปอีก สามารถติดตามได้ที่ website กัญชาของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

controls

ระบบ tracking และ tracing ตลอด supply chain ของแต่ละประเทศ
• Australia : ใช้ระบบ Manual or digital filing protocols. Software systems. และ Version

• Canada : ใช้ระบบ tracking คือ Cannabis Tracking and Licensing System (CTLS)
• California : ใช้ระบบ California Cannabis Track-and-Trace (CCTT) system โดยใช้งานผ่าน
cloud hosted on-line software reporting system ที่เรียกว่า Metric
• Netherlands และ Israel : ไม่พบข้อมูล

88
88
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ระบบ pharmacovigilance ของแต่ละประเทศ
• Australia : The Commonwealth Department of Health และ หน่วยงานจาก Universities
of New South Wales, Sydney and Queensland under the coordination of the National Drug and
Alcohol Research Centre (NDARC)
• Netherlands : การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ โดยรับรายงานและรวบรวมจาก
Pharmacovigilance Centre Lab the Netherlands
• Israel : รายงานไปยัง The Israeli Pharmacovigilance and Drug Information Department
โดยใช้ระบบ ICSRs
• California : รายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ไปยัง Manufactured Cannabis Safety Branch
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ส่วนที่ 4

ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทย
และแผนปัจจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ข้อมูลต�ำรับยาแผนไทยและ
แผนปั จจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง ก�ำหนดต�ำรับยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือ
การศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

ข้อมูลตำ�รับยาแผนปัจจุบัน

ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทย

รายชื่อต�ำรับหมอพื้นบ้าน

1. GPO THC

1. ยาอัคคินีวคณะ

1. น�้ำมันหมอเดชา

2. GPO CBD

2. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย

2. ยาตัดราก

3. GPO THC:CBD (1:1)

3. ยาน�้ำมันสนั่นไตรภพ

3. น�้ำมันภูพานพ่ออาน

4. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ล้นิ สูตร
THC 1.7 %W/V

4. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

4. ยาต้มแก้อาการเลือดตกใน ช�้ำใน

5. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ล้นิ สูตร
THC 2.7 %W/V : CBD 2.5 %W/V

5. ยาไฟอาวุธ

5. ยอดยาวัดค�ำประมง

6. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ล้นิ สูตร
CBD 10 %W/V

6. ยาแก้สัณฑฆาต กร่อน
แห้ง

6. ต�ำรับน�้ำมันสมุนไพร วัดค�ำ
ประมง

7. ยาน�้ำมัน สูตร CBD 10 %W/V

7. ยาอัมฤตโอสถ

7. ต�ำรับยาทาสมุนไพรอโรคยา

8. ยาน�้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตรรับประทาน 8. ยาอไภยสาลี

8. ต�ำรับน�้ำมันผสมกัญชา

9. ยาน�้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตรใช้ภายนอก 9. ยาไพสาลี
10. น�้ำมันกัญชา THC (THC KMH
CANNABIS OIL)

10. ยาท�ำลายพระสุเมรุ
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ข้อมูลตำ�รับยาแผนปัจจุบัน

11. น�้ำมันกัญชา CBD (CBD KMH
CANNABIS OIL)

ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทย

รายชื่อต�ำรับหมอพื้นบ้าน

11. ยาทัพยาธิคุณ

12. น�้ำมันกัญชา THC:CBD (1:1)
13. น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา)
14. ต�ำรับเมตตาโอสถ
15. ต�ำรับการุณย์โอสถ
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ต�ำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ไี ด้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ
ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา
(Special Access Scheme)

1. GPO THC
ผู้ผลิต

องค์การเภสัชกรรม

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 13 mg/ml
ข้อบ่งใช้ 		
			

บรรเทาอาการปวด เบือ่ อาหาร นอนไม่หลับ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะท้าย
แบบประคับประคอง (Palliative care) หรือใช้ตามแพทย์ส่งั

วิธีใช้			

ใช้หยอดใต้ล้นิ

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
1. ไม่มีขนาดยาเริ่มต้นที่แน่นอนในผลิตภัณฑ์กัญชาแต่ละชนิด ขนาดยาที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะ
ของผู้ป่วยแต่ละคนและปรับตามแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นขนาดต�่ำและปรับเพิ่มขนาดช้าๆ
จนได้ขนาดยาเหมาะสมที่ให้ผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงต�่ำสุด ขนาดยาในระดับต�่ำ
มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
2. ผู้ที่เริ่มต้นรักษา และได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นครั้งแรกควรเริ่มต้นที่ขนาดต�่ำมากๆ หากเกิด
ผลข้างเคียง ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 ปรับลดขนาดยา เมื่อพบอาการ
• มึนเวียนศีรษะ (dizziness)
• เสียความสมดุล (loss of co-ordination)
• หัวใจเต้นช้า (bradycardia)
• ความดันโลหิตผิดปรกติ (abnormal pressure)
2.2 หยุดใช้ทนั ที เมื่อพบอาการ
• สับสน (disorientation)
• กระวนกระวาย (agitation)
• วิตกกังวล (anxiety)
• ประสาทหลอน (hallucination)
• โรคจิต (psychosis)
3. การให้สารสกัดจากกัญชาในครั้งแรกควรให้เวลาก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิดเนื่องจากอาจเกิด
ผลข้างเคียงได้
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ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ท่แี พ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้กัญชา
2. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุ์ทมี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิดหรือ
สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์
3. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
4. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) ในบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พจิ ารณาแล้วว่า
ผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
7. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเภท
8. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับ
ลดขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
9. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
10. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
11. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
12. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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2. GPO CBD
ผู้ผลิต 			

องค์การเภสัชกรรม

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ CBD 100 mg/ml
ข้อบ่งใช้ 		
			

โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา (intractable
epilepsy) และใช้ตามแพทย์ส่งั

วิธีใช้ 		

ใช้หยอดใต้ล้นิ

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			

ขนาดเริ่มต้น 1 - 2 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้าๆ ตามค�ำแนะน�ำของ
แพทย์

ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ GPO CBD หรือส่วนประกอบใดๆ ในต�ำรับ

ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้กัญชา
2. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้งาและส่วนประกอบของงา
3. หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ท่ีมิได้คุมก�ำเนิด
หรือสตรีท่วี างแผนจะตั้งครรภ์
4. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
7. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
8. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
9. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
10. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
11. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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3. GPO THC:CBD (1:1)
ผู้ผลิต			

องค์การเภสัชกรรม

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml
ข้อบ่งใช้ 		
			

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาท
เสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) หรือใช้ตามแพทย์ส่งั

วิธีใช้			

ใช้หยอดใต้ล้นิ

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			

ขนาดเริ่มต้น 1 - 2 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้าๆ ตามค�ำแนะน�ำของ
แพทย์

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ GPO THC : CBD (1 : 1) หรือส่วนประกอบใดๆ ในต�ำรับ
2. ผู้ที่มีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular disease,
cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน (concurrent active mood disorder)
หรือโรควิตกกังวล (anxiety disorder)
4. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุท์ มี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิด หรือ
สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนก�ำหนด ทารก
น�้ำหนักตัวน้อย รวมถึงพบ cannabinoids ในน�้ำนมแม่ได้
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้กัญชา
2. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้งาและส่วนประกอบของงา
3. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุ์ทมี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิดหรือ
สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์
4. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) ในบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พจิ ารณาแล้วว่า
ผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
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6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
7. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
8. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเภท
9. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
10. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
11. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
12. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกร
13. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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4. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 1.7 %W/V
ผู้ผลิต			

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 17 mg/ml (THC 0.5 mg/drop)
ข้อบ่งใช้
1. เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เช่น ลดปวด ลดผลข้างเคียงจากการใช้เคมีบ�ำบัดหรือ
รังสีรักษา ท�ำให้กินข้าวได้ นอนหลับ
2. บรรเทาอาการปวดในผูป้ ว่ ยปวดปลายประสาททีไ่ ม่ตอบสนองในการรักษา (intractable neuropathic
pain)
3. ข้อบ่งใช้อ่นื ที่มีรายงานศึกษาวิจัยสนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์น�้ำมันกัญชาที่มี THC เด่น ให้ผลในการ
รักษา
วิธีใช้ 			
			

ใช้หยอดใต้ลิ้น ห้ามกลืนน�้ำลาย ห้ามดื่มน�้ำ และห้ามรับประทาน
อาหารหลังหยอดยาทันที

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			
			
			

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยากัญชา แนะน�ำให้หยอดใต้ลิ้น 1 หยด
ก่อนนอน และประเมินผลข้างเคียง จากนั้นปรับปริมาณการใช้
ทุกๆ 1 เดือน ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ พร้อมประเมินผลการรักษา
เป็นระยะ

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ท่มี ีประวัติแพ้กญ
ั ชา

ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุ์ทมี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิดหรือ
สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์
2. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
3. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) ในบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พจิ ารณาแล้วว่า
ผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
4. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
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5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเภท
7. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
8. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
9. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
10. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
11. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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5. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น
สูตร THC 2.7 %W/V : CBD 2.5 %W/V
ผู้ผลิต 		

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml
ข้อบ่งใช้
1. โรคและกลุ่มอาการพาร์กนิ สันที่ไม่ตอบสนองต่อยาแผนปัจจุบัน
2. โรคลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน
3. โรคอื่นๆ ที่มีหลักฐานการใช้ว่าได้ประโยชน์และอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ผู้ท�ำการรักษา
วิธีใช้			

ใช้หยอดใต้ล้นิ ตามแพทย์ส่งั

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			
			
			

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยากัญชา แนะน�ำให้หยอดใต้ลิ้น 1 หยด
ก่อนนอน และประเมินผลข้างเคียง จากนั้นปรับปริมาณการใช้
ทุกๆ 1 เดือน ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ พร้อมประเมินผลการรักษา
เป็นระยะ

ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในผู้ท่มี ีประวัติแพ้กญ
ั ชา

ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุ์ทมี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิดหรือ
สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์
2. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
3. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) ในบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พจิ ารณาแล้วว่า
ผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
4. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
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6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of
THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่มี
ประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเภท
7. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
8. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
9. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
10. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
11. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

101
101
ส่วนที่ 4 ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทยและแผนปัจจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

6. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร CBD 10 %W/V
ผู้ผลิต 		

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปริมาณสาระส�ำคัญออกฤทธิ์ CBD 100 mg/ml (CBD 2.94 mg/drop)
ข้อบ่งใช้
1. โรคและกลุ่มอาการพาร์กนิ สันที่ไม่ตอบสนองต่อยาแผนปัจจุบัน
2. โรคลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน
3. โรคอื่นๆ ที่มีหลักฐานการใช้ว่าได้ประโยชน์และอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ผู้ท�ำการรักษา
วิธีใช้			
			

ใช้หยอดใต้ลิ้น ห้ามกลืนน�้ำลาย ห้ามดื่มน�้ำ และห้ามรับประทาน
อาหารหลังหยอดยาทันที

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			
			
			

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยากัญชา แนะน�ำให้หยอดใต้ลิ้น 1 หยด
ก่อนนอน และประเมินผลข้างเคียง จากนั้นปรับปริมาณการใช้
ทุกๆ 1 เดือน ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ พร้อมประเมินผลการรักษา
เป็นระยะ

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ท่มี ีประวัติแพ้กญ
ั ชา

ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุ์ทมี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิดหรือ
สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์
2. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยทีเ่ คยมีความพยายามหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
4. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
5. ควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะอาจต้องปรับลดขนาดยาลงทีละน้อย เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
ผลข้างเคียงจากการหยุดใช้ทันที เช่น ชัก
6. ระมัดระวังการใช้กัญชาร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาจิตเวช ยาลดการเต้นของหัวใจ
ยากันชัก โดยเฉพาะ clobazam ยาละลายลิม่ เลือดวาร์ฟาริน เนือ่ งจากอาจเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
จนเกิดผลข้างเคียง
7. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
8. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
9. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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7. ยาน�้ำมัน สูตร CBD 10 %W/V
ผู้ผลิต 		

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปริมาณสาระส�ำคัญออกฤทธิ์ CBD 100 mg/ml (CBD 3.44 mg/drop)
ข้อบ่งใช้
1. โรคและกลุ่มอาการพาร์กนิ สันที่ไม่ตอบสนองต่อยาแผนปัจจุบัน
2. โรคลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน
3. โรคอื่นๆ ที่มีหลักฐานการใช้ว่าได้ประโยชน์และอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ผู้ท�ำการรักษา
วิธีใช้			
			
			
			

ใช้หยอดใต้ล้นิ หากสามารถหยอดยาได้เอง ควรท�ำหน้ากระจก เพื่อ
ให้เห็นจ�ำนวนหยดยาที่ตกลงไป หากไม่สะดวกหรือไม่แน่ใจว่าจะ
หยอดยาได้ถูกต้อง ควรมีผู้ดูแลในการให้ยา เว้นการดื่มน�้ำและ
รับประทานอาหารหลังหยอดยาไปแล้ว ประมาณ 5 นาที

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			
			
			
			

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยากัญชา แนะน�ำให้หยอดใต้ลิ้น 1 หยด
ก่อนนอน และประเมินผลข้างเคียง จากนั้นปรับปริมาณการใช้
ทุกๆ 1 เดือน ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ พร้อมประเมินผลการรักษา
เป็นระยะ ไม่แนะน�ำให้หยุดยาทันที แต่ควรค่อยๆ ปรับขนาดยาลง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเพิ่มโอกาสการชัก

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ท่มี ีประวัติแพ้กญ
ั ชา หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์
2. ห้ามใช้ในสตรีมคี รรภ์ สตรีทใี่ ห้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุท์ ไี่ ม่ได้คมุ ก�ำเนิด หรือสตรีทวี่ างแผน
จะตั้งครรภ์
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยทีเ่ คยมีความพยายามหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
3. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
4. ควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะอาจต้องปรับลดขนาดยาลงทีละน้อย เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
ผลข้างเคียงจากการหยุดใช้ทันที เช่น ชัก
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5. ระมัดระวังการใช้กัญชาร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาจิตเวช ยาลดการเต้นของหัวใจ
ยากันชัก โดยเฉพาะ clobazam ยาละลายลิม่ เลือดวาร์ฟาริน เนือ่ งจากอาจเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
จนเกิดผลข้างเคียง
6. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
7. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
8. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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8. ยาน�้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตรรับประทาน
ผู้ผลิต 		

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ		
์
ข้อบ่งใช้ 		
			

ช่วยให้นอนหลับ ช่วยเจริญอาหาร แก้ลมปะกัง บรรเทาอาการปวด
เรื้อรัง

วิธีใช้			

ใช้หยอดใต้ล้นิ ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 20 หยดต่อวัน

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
• ช่วยให้นอนหลับ ในผู้ป่วยที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี คือ มีค่า Pittsburgh Sleep Quality Index
(PSQI) มากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป
วิธีการรับประทาน : 2 หยด ก่อนนอน หรือตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
ที่สั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
• ช่วยเจริญอาหาร ในผู้ป่วยที่ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) น้อยกว่า 18.50 kg/m2
วิธกี ารรับประทาน : 2 หยด วันละ 2 ครัง้ หรือตามดุลพินจิ ของแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
ที่สั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
• แก้ลมปะกัง
วิธกี ารรับประทาน : 2 หยด วันละ 2 ครัง้ หรือตามดุลพินจิ ของแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
ทีส่ งั่ ใช้ยาน�ำ้ มันกัญชา กรณีอาการปวดก�ำเริบระหว่างวัน สามารถหยดยาเพิม่ ตอนปวด ครัง้ ละ 2 หยด
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน โดยหยดห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
• บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง
วิธกี ารรับประทาน : 2 หยด วันละ 2 ครัง้ หรือตามดุลพินจิ ของแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
ทีส่ งั่ ใช้ยาน�ำ้ มันกัญชา กรณีอาการปวดก�ำเริบระหว่างวัน สามารถหยดยาเพิม่ ตอนปวด ครัง้ ละ 2 หยด
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน โดยหยดห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้
ห้ามสั่งใช้ในกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้
1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา หรือส่วนประกอบใดๆ ในยานี้ (ผลิตภัณฑ์นี้
มีส่วนผสมของน�้ำมันมะพร้าว)
2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นรุนแรง หรือไม่สามารถคุมอาการได้
3. ผู้ป่วยที่มปี ระวัติความผิดปกติทางจิตเวช
4. สตรีมีครรภ์/สตรีที่ให้นมบุตร
5. ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน
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ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ระวังการใช้ในกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้
1. ผู้ที่ท�ำงานขับขี่ยานพาหนะ หรือเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยงอันตราย เพราะยานี้อาจ
ท�ำให้ง่วงซึม
2. บุคคลที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี เพราะอาจมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง
3. ผูป้ ว่ ยโรคตับและไต (มีคา่ เอนไซม์ตบั ทีผ่ ดิ ปกติ สูงเกิน 3 เท่าของค่าบน มีคา่ อัตราการกรองของไต
(GFR) น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร)
4. ผู้ป่วยที่มปี ระวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ด่มื สุราอย่างหนัก
5. ผู้ป่วยที่ใช้ยากล่อมประสาท หรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ หรือยาโรคประจ�ำตัวเรื้อรังหลายชนิด
*ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง
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9. ยาน�้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตรใช้ภายนอก
ผู้ผลิต			

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข้อบ่งใช้ 		
			

แก้เรื้อนกวาง หรือเรื้อนมูลนก (ช่วยบรรเทาผื่นของโรคสะเก็ดเงิน)
แก้ตะโจพิการ (ช่วยบรรเทาผื่นของโรคภูมิแพ้ผวิ หนัง)

วิธีใช้			

ทาบริเวณผื่นที่มีอาการ

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			
			

ทาวันละ 3 ครั้ง หรือตามแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์สั่ง
หลังจากนั้นจะพิจารณาปรับยาตามการตอบสนองของแต่ละบุคคล
อย่างเหมาะสม

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา หรือส่วนประกอบใดๆ ในยานี้
(ผลิตภัณฑ์น้มี ีส่วนผสมของน�้ำมันมะพร้าว)
2. ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
3. ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
4. ห้ามใช้รบั ประทาน

107
107
ส่วนที่ 4 ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทยและแผนปัจจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

10. น�้ำมันกัญชา THC (THC KMH CANNABIS OIL)
ผู้ผลิต 		

โรงพยาบาลคูเมือง

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 13 mg/ml
ข้อบ่งใช้
			
			

ภาวะคลืน่ ไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด (Chemotherapy induced nausea
and vomiting), ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain) หรือตาม
แพทย์สั่ง

วิธีใช้			

หยดใต้ลิ้น

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			

ขนาดเริ่มต้น 1 - 2 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้าๆ ตามค�ำแนะน�ำของ
แพทย์

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ THC KMH CANNABIS OIL หรือส่วนประกอบใดๆ ในต�ำรับ
2. ผู้ที่มีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular disease,
cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน (concurrent active mood disorder)
หรือโรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้กญ
ั ชา
2. หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ท่ีมิได้คุมก�ำเนิด
หรือสตรีวางแผนจะตั้งครรภ์
3. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
4. ไม่ควรใช้ยากัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels
of THC with little if any CBD) ในบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว
ว่าผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลม หมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง
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6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ท�ำงานของตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง
7. ไม่ควรใช้ยากัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels
of THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่
มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเวท
8. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
9. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิท์ างจิตอืน่ ๆ เนือ่ งจากเสริมฤทธิก์ ดประสาทส่วนกลาง หรือเพิม่ ผลกระทบทางจิตประสาท
10. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
11. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
12. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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11. น�้ำมันกัญชา CBD (CBD KMH CANNABIS OIL)
ผู้ผลิต 		

โรงพยาบาลคูเมือง

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ CBD 100 mg/ml
ข้อบ่งใช้
			

โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา (intractable
epilepsy) หรือตามแพทย์ส่งั

วิธีใช้			

หยดใต้ลิ้น

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			

ขนาดเริ่มต้น 1 - 2 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้าๆ ตามค�ำแนะน�ำของ
แพทย์

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ CBD KMH CANNABIS OIL หรือส่วนประกอบใดๆ ในต�ำรับ
2. ผู้ที่มีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular disease,
cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน (concurrent active mood disorder)
หรือโรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้กญ
ั ชา
2. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุท์ มี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิด หรือ
สตรีวางแผนจะตั้งครรภ์
3. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
4. ไม่ควรใช้ยากัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels
of THC with little if any CBD) ในบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว
ว่าผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลม หมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง
6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ท�ำงานของตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง
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7. ไม่ควรใช้ยากัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels
of THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่
มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเวท
8. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
9. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิท์ างจิตอืน่ ๆ เนือ่ งจากเสริมฤทธิก์ ดประสาทส่วนกลาง หรือเพิม่ ผลกระทบทางจิตประสาท
10. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
11. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
12. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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12. น�้ำมันกัญชา THC:CBD (1:1)
(THC : CBD KMH CANNABIS OIL)
ผู้ผลิต			

โรงพยาบาลคูเมือง

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml
ข้อบ่งใช้ 		
			

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาท
เสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) หรือตามแพทย์ส่งั

วิธีใช้			

หยดใต้ลิ้น

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
			

ขนาดเริ่มต้น 1 - 2 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้าๆ ตามค�ำแนะน�ำของ
แพทย์

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ THC : CBD KMH CANNABIS OIL หรือส่วนประกอบใดๆ ในต�ำรับ
2. ผู้ที่มีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular disease,
cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน (concurrent active mood disorder)
หรือโรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้กญ
ั ชา
2. หลีกเลีย่ งการใช้กญ
ั ชาในสตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุท์ มี่ ไิ ด้คมุ ก�ำเนิด หรือ
สตรีวางแผนจะตั้งครรภ์
3. อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
4. ไม่ควรใช้ยากัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels
of THC with little if any CBD) ในบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้ว
ว่าผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
5. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง เนือ่ งจากอาจท�ำให้
ความดันเลือดต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันเลือดสูง เป็นลม หมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง
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6. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ท�ำงานของตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง
7. ไม่ควรใช้ยากัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels
of THC with little if any CBD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูง ในผู้ป่วยที่
มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทาง
อารมณ์) หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเวท
8. ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์ส่งั หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
9. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิท์ างจิตอืน่ ๆ เนือ่ งจากเสริมฤทธิก์ ดประสาทส่วนกลาง หรือเพิม่ ผลกระทบทางจิตประสาท
10. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
11. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
12. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก
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13. น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา)
ผู้ผลิต 		
			

กองพั ฒ นายาแผนไทยและสมุ น ไพร กรมการแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ข้อบ่งใช้ 		
			

ช่วยให้นอนหลับ ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ลมปะกัง บรรเทาอาการปวด
เรื้อรัง แก้โรคสันนิบาตลูกนก

วิธีใช้ 			
			

หยดใต้ลิ้น ให้หยดน�้ำมันกัญชาใส่ช้อนก่อนรับประทาน เพื่อป้องกัน
การใช้ยาเกินขนาด

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
• ช่วยให้นอนหลับ
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน หรือ ตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่สี ั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
• ช่วยให้เจริญอาหาร
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 - 3 หยด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารหรือตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่สี ั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
• แก้ลมปะกัง
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน หรือ หยดเมื่อมีอาการครั้งละ 3 - 5 หยด
หรือตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่สี ั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
• บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 2 - 4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ หรือตามดุลพินิจของ
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่สี ั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
• แก้โรคสันนิบาตลูกนก
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 - 5 หยด วันละ 2 - 4 ครั้งต่อวัน หรือตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่สี ั่งใช้ยาน�้ำมันกัญชา
ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา ซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆ
(ในผลิตภัณฑ์น้มี ีส่วนผสมของน�้ำมันมะพร้าว)
2. ห้ามใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดขั้นรุนแรง หรือไม่สามารถคุมอาการได้ เช่น ยังมีอาการก�ำเริบบ่อยๆ ของการปวดเค้น
หน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันตก เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงหัวใจขาดเลือด รวมถึง
ห้ามใช้ในผู้ท่มี ีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
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3. ห้ามใช้ในสตรีมคี รรภ์ สตรีทใี่ ห้นมบุตร รวมถึงสตรีวยั เจริญพันธุท์ ไี่ ม่ได้คมุ ก�ำเนิด หรือสตรีทวี่ างแผน
จะตั้งครรภ์ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนก�ำหนด ทารกน�้ำหนักตัวน้อย
รวมถึงพบสารจากกัญชาผ่านในน�้ำนมแม่ได้
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ยานี้อาจท�ำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่
เสี่ยงอันตราย
2. ไม่ควรใช้กญ
ั ชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC เด่น ในบุคคลที่อายุต่ำ� กว่า 18 ปี ยกเว้นในกรณีที่
แพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยได้รบั ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
3. ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์สงั่ หากใช้เป็นประจ�ำ
ควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นหยุดใช้ยา เพราะจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
4. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่
ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
5. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
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14. ต�ำรับเมตตาโอสถ
ผู้ผลิต 			
			

กองพั ฒ นายาแผนไทยและสมุ น ไพร กรมการแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ THC 81 mg/ml (THC 3 mg/drop)
ข้อบ่งใช้
ใช้ในการดูแลแบบประคับประคองในอาการ ดังต่อไปนี้
1. ลดปวด
2. ลดคลื่นไส้อาเจียน
3. เพิ่มการอยากอาหาร
4. ช่วยให้นอนหลับ
วิธีใช้			

หยดใต้ลิ้น ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 20 หยด ต่อวัน

ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
• ลดปวด
วิธีรับประทาน : เริ่มจาก 1 หยด ถ้าอาการไม่ดขี ึ้นให้เพิ่มปริมาณทีละ 1 หยด จนกว่าผู้ป่วยจะมี
อาการปวดลดลงจนเป็นทีพ่ อใจ หากอาการปวดขึน้ ใหม่ในภายหลังให้ซำ�้ ได้ เสริมจากยาแก้ปวดเดิม
ที่ได้รับ แล้วค่อยๆ ลดยาแก้ปวดเดิมกลุ่ม Opioids ลงหากมีอาการดีขึ้น และค่อยแทนที่ยาเดิม
ที่ได้รับตามเวลาเดิมที่ได้ประจ�ำ จนสามารถถอนยาเดิมออกได้หมด
• ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน เพิ่มการอยากอาหาร ช่วยให้นอนหลับ
วิธีรับประทาน : เริ่มจาก 1 หยด โดยการรับประทานก่อนนอนหลังทานอาหารเย็น โดยอาจผสมกับ
น�ำ้ ผึง้ หรือน�ำ้ หวาน ขนาดยาทีเ่ หมาะสมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของผูป้ ว่ ยแต่ละคนและปรับตามแต่ละชนิด
โดยเริ่มต้นขนาดต�่ำและปรับเพิ่มขนาดช้าๆ จนได้ขนาดยาเหมาะสมที่ให้ผลการรักษาสูงสุดและเกิด
ผลข้างเคียงต�่ำสุด ขนาดยาในระดับต�่ำมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
ข้อห้ามใช้
1. ผูท้ มี่ ปี ระวัตแิ พ้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการสกัดกัญชา ซึง่ อาจเกิดจากส่วนประกอบอืน่ ๆ หรือสารทีเ่ ป็น
ตัวท�ำละลาย (solvent) ที่ใช้ในการสกัด เช่น น�้ำมันมะพร้าว หรือแอลกอฮอล์
2. ผู้ที่มีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular disease,
cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. Active Psychosis
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ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้กัญชาและสารประกอบอื่นในน�้ำมันกัญชาทางการแพทย์
2. หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกําเนิด/
วางแผนจะตั้งครรภ์
3. ไม่ควรใช้น้ำ� มันกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทํางานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
4. ไม่ควรใช้นำ�้ มันกัญชาทางการแพทย์ในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง
เนื่องจากอาจทําให้ความดันโลหิตต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันโลหิตสูง เป็นลม หมดสติ หัวใจ
เต้นเร็วผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง
5. ไม่ควรใช้ยาเมตตาโอสถในผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวช
6. หากท่านได้รับการรักษาด้วยยากล่อมประสาทหรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ ต้องแจ้งแพทย์และ
หากต้องใช้ร่วมกับน�้ำมันกัญชาทางการแพทย์ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเสริมฤทธิ์กด
ประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
7. ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ หากใช้เป็นประจําควรประเมินผล
การรักษาเป็นระยะ
8. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
9. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
10. อาจทําให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
11. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น�้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ มึนเวียนศีรษะ (dizziness)
เสียความสมดุล (loss of coordination) หัวใจเต้นช้า (bradycardia) ความดันโลหิตผิดปกติ (abnormal
blood pressure) ปากแห้ง (Dry mouth) คลื่นไส้ (Nausea) สับสน (disorientation) กระวนกระวาย
(agitation) วิตกกังวล (Anxiety) เมื่อมีอาการดังกล่าวควรหยุดยา และหากอาการไม่ดีขึ้นควรมา
ปรึกษาแพทย์ทนั ที
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15. ต�ำรับการุณย์โอสถ
ผู้ผลิต			
			

กองพั ฒ นายาแผนไทยและสมุ น ไพร กรมการแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ปริมาณสารส�ำคัญออกฤทธิ์ CBD 10 mg/ml (CBD 0.5 mg/drop)
ข้อบ่งใช้
1. เพิ่มคุณภาพชีวิตในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใช้ร่วมกับต�ำรับเมตตาโอสถ
2. ลดอาการปวดประสาท โดยใช้ร่วมกับตํารับเมตตาโอสถ
3. ลดความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สัน
4. ลดอาการชักเกร็งในผู้ป่วยโรคลมชัก
5. ลดรอยโรคและลดการกําเริบของโรคในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
วิธีใช้		
ใช้รับประทานหรือใช้ทา การรับประทาน เริ่มต้นขนาดน้อยจาก 1 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้าๆ จนได้
ขนาดยาเหมาะสมที่ให้ผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงน้อยสุด สามารถปรับขนาดและวิธีการ
ให้ ย าได้ ใ นกรณี จํ า เป็ น ของผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะรายขึ้ น กั บ การเจ็ บ ป่ ว ยและความสามารถในการรั บ ยา
ที่แตกต่างกัน ขนาดยาสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ คือ มี CBD สูงถึงวันละ 1,000 mg
ขนาดการใช้ที่แนะน�ำ
• เพิ่มคุณภาพชีวิตในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใช้ร่วมกับต�ำรับเมตตาโอสถ
วิธีการรับประทาน : เริ่มจาก 1 หยด ช่วงเย็น จนถึง 2 หยด 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น (หลังอาหาร)
สามารถเพิ่มขนาด และวิธีการใช้ได้ตามความเหมาะสมขึ้นกับอาการของผู้ป่วยในแต่ละราย
• ลดอาการปวดประสาท โดยใช้ร่วมกับตํารับเมตตาโอสถ
วิธีการรับประทาน : เริ่ม 1 หยด บนช้อนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาให้ละลายใต้ล้นิ 5 นาที ดื่มน�้ำตาม
เล็กน้อย หลังอาหารเช้า - เย็น หรือ 1 หยดเฉพาะเวลาปวดทุก 12 ชั่วโมง อาการไม่ดีขึ้นสามารถ
เพิ่มได้ครั้งละ 1 หยด
• ลดความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
วิธีการรับประทาน : เริ่มใช้วันละ 1 หยด/10 กิโลกรัม หยดยาบนช้อนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาให้
ละลายใต้ลิ้น 5 นาที น�้ำตามเล็กน้อย หลังอาหารเช้าและเย็น 2 เวลา ปรับเพิ่มครั้งละ 1 หยด/
10 กิโลกรัม ทุกสัปดาห์ จนสามารถคุมอาการผิดปกติจากการเคลื่อนไหวได้ ขนาด CBD สูงสุด
ที่รับได้วนั ละ 300 mg
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• ลดอาการชักเกร็งในผู้ป่วยโรคลมชัก
วิธีการรับประทาน : เริ่มใช้วันละ 1 หยด/10 กิโลกรัม หยดยาบนช้อนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาให้
ละลายใต้ลิ้น 5 นาที น�้ำตามเล็กน้อย หลังอาหารเช้าและเย็น 2 เวลา ปรับขนาดเพิ่มครั้งละ 1 หยด/
10 กิโลกรัม ทุก 1 - 2 สัปดาห์ จนสามารถคุมอาการชักได้ ขนาดยาทีไ่ ด้ผลมี CBD วันละ 2.5 - 30 mg
สามารถเพิ่มยาจนขนาดของ CBD ได้ถึงวันละ 1,000 mg หากคุมอาการชักได้ดีแล้ว จึงสามารถ
ลดยากันชักเดิมได้
• ลดรอยโรคและลดการกําเริบของโรคในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
- สะเก็ดเงินความรุนแรงน้อย (Mild) ให้ทาบริเวณผื่นเช้า - เย็น
- สะเก็ดเงินความรุนแรงปานกลาง (Moderate) ให้ทาบริเวณผื่นเช้า - เย็น ร่วมกับน�้ำมันดิน
ที่เคยใช้ปกติ
- สะเก็ดเงินความรุนแรงมาก (Severe) ร่วมกับมีการอักเสบภายในร่วมด้วย (Systemic Involvement)
เช่น ข้ออักเสบ ให้ใช้วิธีการรับประทานร่วมกับวิธีการทาร่วมกับวิธีการรักษาแบบเดิม
วิธีการรับประทาน : เริ่มจาก 2 หยดบนช้อนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาให้ละลายใต้ล้นิ 5 นาที น�้ำตาม
เล็กน้อย หลังอาหาร เช้าและเย็น
ข้อห้ามใช้
ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือตัวทําละลายที่เป็นองค์ประกอบ เช่น น�้ำมันมะพร้าว เป็นต้น
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
1. ห้ามใช้ในผู้ท่เี คยแพ้กัญชาและสารประกอบอื่นในน�้ำมันกัญชาทางการแพทย์
2. หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกําเนิด/
วางแผนจะตั้งครรภ์
3. ไม่ควรใช้น้ำ� มันกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทํางานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
4. ไม่ควรใช้นำ�้ มันกัญชาทางการแพทย์ในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองทีร่ นุ แรง
เนื่องจากอาจทําให้ความดันโลหิตต�่ำ บางครั้งอาจท�ำให้ความดันโลหิตสูง เป็นลม หมดสติ หัวใจ
เต้นเร็วผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง
5. ไม่ควรใช้ยาเมตตาโอสถในผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวช
6. หากท่านได้รับการรักษาด้วยยากล่อมประสาทหรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ ต้องแจ้งแพทย์และ
หากต้องใช้ร่วมกับน�้ำมันกัญชาทางการแพทย์ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเสริมฤทธิ์กด
ประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท
7. ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ หากใช้เป็นประจําควรประเมินผล
การรักษาเป็นระยะ
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8. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา
9. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
10. อาจทําให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท�ำงานที่เสี่ยง
อันตราย
11. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น�้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ มึนเวียนศีรษะ (dizziness)
เสียความสมดุล (loss of coordination) หัวใจเต้นช้า (bradycardia) ความดันโลหิตผิดปกติ (abnormal
blood pressure) ปากแห้ง (Dry mouth) คลื่นไส้ (Nausea) สับสน (disorientation) กระวนกระวาย
(agitation) วิตกกังวล (Anxiety) เมื่อมีอาการดังกล่าวควรหยุดยา และหากอาการไม่ดีขึ้นควรมา
ปรึกษาแพทย์ทนั ที
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ต�ำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ในต�ำราการแพทย์แผนไทย

โดยค�ำแนะน�ำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และสภาการแพทย์แผนไทย เป็นต�ำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้

1. ยาอัคคินีวคณะ
ที่มา 		

คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์

ข้อบ่งใช้

แก้คลื่นเหียนอาเจียนที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า
			
นํา้ กระสายยาที่ใช้คือน�้ำผึ้งรวง
			
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้าํ ต้มสุกแทน
ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้ ว่ ยโรคแผลเปือ่ ยเพปติก โรคกระเพาะอาหาร
และกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ติกกะขาคินี หมายถึง ไฟย่อยอาหารหรือไฟในช่องท้องที่เพิ่มมากผิดปกติ (ก�ำเริบ) ซึ่งมักสัมพันธ์
หรือเกิดจากปิตตะก�ำเริบ
2. วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึง ไฟย่อยอาหารที่มีลักษณะที่ไม่สมํ่าเสมอหรือไม่คงที่ เช่น
บางมื้อกินอาหารได้มากเนื่องจากไฟย่อยอาหารมีก�ำลังแรง แต่พอถึงมื้อต่อไปมีอาการเบื่อหรือไม่
อยากรับประทานอาหารเนื่องจากไฟย่อยอาหารหรืออัคนิอ่อนก�ำลังลง ลักษณะ หรืออาการ
ขึน้ ๆ ลงๆ หรือไม่แน่นอนหรือไม่สมํา่ เสมอของไฟย่อยอาหารเป็นผลจากความผิดปกติของ “วาตะ”
หรืออาจกล่าวอีกอย่างว่า “วาตะท�ำให้ไฟย่อยอาหารมีลักษณะที่ไม่แน่นอน”
3. ยามีรสร้อน ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานหลังอาหาร
4. ชื่ออื่นในต�ำรายาเกร็ด อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคนี
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2. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
ที่มา  			

ต�ำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ข้อบ่งใช้

แก้ลมเนาวนารีวาโย

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- น�้ำผึ้ง
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้าํ ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลมเนาวนารีวาโย เป็นลมที่ท�ำให้มีอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้าคล้ายปลาดุกยอก ต้นคอตึง
แข็งเกร็ง หันคอไม่ได้
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3. ยาน�้ำมันสนั่นไตรภพ
ที่มา			
			

ต�ำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม , จารึกต�ำรายาวัดราชโอรสา
รามวรวิหาร

ข้อบ่งใช้

แก้กษัยเหล็ก

ขนาดและวิธีใช้
- ใช้น้าํ มันทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 3 วันก่อน แล้วจึงรับ
ประทานนํ้ามัน
- การรับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 3 วัน
ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไทรอยด์
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อย (กรณีการรับประทานยา)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
กษัยเหล็ก เป็นกษัยอันเกิดจากอุปปาติกะโรคชนิดหนึง่ เกิดจากลมอัดแน่นแข็งเป็นดานอยู่ในท้องน้อย
ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้ เป็นต้น
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4. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
ที่มา			

ต�ำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ข้อบ่งใช้		

แก้ลมขึ้นเบื้องสูง

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- นํ้าผึ้งรวง
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำ� ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ลมขึ้นเบื้องสูง เป็นโรคลมที่ท�ำให้มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย
สวิงสวาย เป็นต้น
2. ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน�ำไปปรุงยา
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5. ยาไฟอาวุธ
ที่มา			

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช

ข้อบ่งใช้

แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- นํ้ามะนาว
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำ� ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะที่คั่งด้างในล�ำไส้ท�ำให้ท้องแข็งปวดมวน
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6. ยาแก้สัณฑฆาต กร่อนแห้ง
ที่มา			

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช

ข้อบ่งใช้
			
			

บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปวด
ศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้องแน่นหน้าอกที่เกิดจากโทสันฑฆาตและ
กล่อนแห้ง

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- นํ้าผึ้ง
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้าํ ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยานีใ้ นผู้ป่วยสูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องฆ่าฤทธิ์ดองดึงก่อนน�ำไปปรุงยา
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7. ยาอัมฤตโอสถ
ที่มา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ข้อบ่งใช้

แก้ลมกษัย

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยานีใ้ นผู้ป่วยสูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลมกษัย เป็นลมที่ท�ำให้ผอมแห้งแรงน้อย ท�ำให้มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง เป็นต้น
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8. ยาอไภยสาลี
ที่มา			

เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช

ข้อบ่งใช้

แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยาอไภยสาลีเป็นสูตรต�ำรับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2561 เพียงแต่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติไม่ได้ใส่กัญชาในสูตรต�ำรับ เนื่องจากเสนอต�ำรับยาก่อนที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้

128
128
ส่วนที่ 4 ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทยและแผนปัจจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

9. ยาไพสาลี
ที่มา			

อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2

ข้อบ่งใช้

แก้โรคลม แก้หดื ไอ มีเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อยแดง นํ้านมโค
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำ� ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรค
กระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ
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10. ยาท�ำลายพระสุเมรุ
ที่มา			

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์

ข้อบ่งใช้
			

แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมือ่ ยขบในร่างกาย
ลมสะดุ้ง และสั่นไปทั้งตัว ลมเปลี่ยวด�ำ ลมอัมพฤกษ์อมั พาต ลมปัตฆาต

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- นํ้าอ้อยแดง นํ้านมโค
- ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้าํ ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้		

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก โรคกระเพาะอาหาร
และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยานีใ้ นผู้ป่วยสูงอายุ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลมเปลี่ยวด�ำ เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็นตะคริว ผู้ป่วยมีอาการ
กล้ามเนือ้ เกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ท�ำให้เจ็บปวดบริเวณทีเ่ ป็นมาก มักแก้โดย การนวดจุดบริเวณตาตุม่
ด้านในหรืออาจรักษาด้วยยาสังขวิไชยหรือยาท�ำลายพระสุเมรุ (ข้อมูลจากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559 หน้า 472)

130
130
ส่วนที่ 4 ข้อมูลตำ�รับยาแผนไทยและแผนปัจจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

11. ยาทัพยาธิคุณ
ที่มา คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
ข้อบ่งใช้
			

แก้กล่อน 5 ประการ ทีท่ �ำให้จกุ เสียดเป็นพรรดึกเป็นก้อนในท้อง เจ็บเมือ่ ยขบตาม
ร่างกาย ปากเปรี้ยว กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ

ขนาดและวิธีใช้
			
			
			

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
นํ้ากระสายยาที่ใช้
- น�้ำผึ้ง
-ถ้าหานํ้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้าํ ต้มสุกแทน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ท่มี ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุม่ สารกันเลือดเป็นลิม่ (anticoagulant) และยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด (antiplatelets)
- ควร ระวังการใช้ร่วมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล (propranolol), ทีออฟิลลีน
(theophylline) และไรแฟมพิซนิ (rifampicin) เนื่องจากต�ำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้ ว่ ยโรคแผลเปือ่ ยเพปติก โรคกระเพาะอาหาร
และกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต�ำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยานีใ้ นผู้ป่วยสูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. กล่อน 5 ประการได้แก่ กล่อนดิน กล่อนน�้ำ กล่อนลม และกษัยกล่อน
2. ดองดึงจะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนน�ำมาปรุงยา
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ต�ำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ที่ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เป็นต�ำรับยาที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้

1. น�้ำมันหมอเดชา
ผู้ปรุง

นายเดชา ศิริภัทร

ที่อยู่
		

13/1 หมู่ท่ี 3 ถนนเทศบาลท่าเสด็จ 1 ซอย 6 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยาตัดราก
ผู้ปรุง

นายบุญมี เหนียวแน่น

ที่อยู่

68 หมู่ท่ี 4 ต�ำบลคลองตะเกรา อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. น�้ำมันภูพานพ่ออาน
ผู้ปรุง

นายอาน อุทโท

ที่อยู่

132/1 หมู่ท่ี 8 ต�ำบลบัวกุด อ�ำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
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4. ยาต้มแก้อาการเลือดตกใน ช�้ำใน
ผู้ปรุง

นายสา บุดดีค�ำ

ที่อยู่

125 หมู่ท่ี 1 ต�ำบลนาชุมแสง อ�ำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

5. ยอดยาวัดค�ำประมง
ผู้ปรุง

พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี

ที่อยู่

วัดค�ำประมง 95 หมู่ท่ี 4 ต�ำบลสว่าง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

6. ต�ำรับน�้ำมันสมุนไพร วัดค�ำประมง
ผู้ปรุง

พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี

ที่อยู่

วัดค�ำประมง 95 หมู่ท่ี 4 ต�ำบลสว่าง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

7. ต�ำรับยาทาสมุนไพรอโรคยา
ผู้ปรุง

พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี

ที่อยู่

วัดค�ำประมง 95 หมู่ท่ี 4 ต�ำบลสว่าง อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

8. ต�ำรับน�้ำมันผสมกัญชา
ผู้ปรุง

นายแก้ว ใจยืน

ที่อยู่

62 หมู่ท่ี 9 ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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ส่วนที่ 5
อันตรกิริยา
ระหว่างยา

อันตรกิริยาระหว่างยา
(Drug Interaction)

Pharmacodynamic drug interactions
• Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) เสริมฤทธิ์ท�ำให้ง่วงซึม

เมื่อใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ง่วง เช่น ยากันชักอื่นๆ, sedating antipsychotics, Sedating antidepressants,
opioids อาจเสริมฤทธิ์ท�ำให้ง่วงซึม กดระบบประสาทส่วนกลาง ควรติดตามอย่างใกล้ชดิ เมื่อใช้ร่วมกัน
ปรับขนาด THC ช้าๆ หรือปรับลดขนาดยาที่ท�ำให้ง่วงชนิดอื่นๆ ถ้าท�ำได้

• Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) เสริมฤทธิ์ท�ำให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิตไม่คงที่

เช่น ท�ำให้ความดันต�ำ่ หรือหัวใจเต้นเร็ว โดยการใช้รว่ มกับยาทีม่ ฤี ทธิข์ ยายหลอดเลือด เช่น α1 blockers,
dihydropyridine calcium channel blockers และ nitrates อาจเสริมฤทธิ์ท�ำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำ
โดยเฉพาะขณะเปลี่ยนท่า การใช้ร่วมกับยา sympathomimetics และ anticholinergics อาจเสริมฤทธิ์
เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ดังนั้นหากจ�ำเป็นต้องใช้ร่วมกันควรแนะน�ำผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะ
ความดันโลหิตต�ำ่ ขณะเปลีย่ นท่า ปรับขนาดยาช้าๆ และติดตามความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ
อาการหน้ามืดเป็นลมอย่างใกล้ชดิ เมื่อเริ่มใช้หรือเมื่อปรับขนาดยา

• Cannabidiol (CBD) เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะตับท�ำงานผิดปกติ

เช่น เอนไซม์ตบั สูงขึ้น และตับวายเมื่อใช้ร่วมกับยากันชัก valproate, clobazam หรือยาอื่นที่มพี ิษต่อตับ
ควรหลีกเลีย่ งการใช้ในผูท้ มี่ กี ารท�ำงานของตับบกพร่องอยูเ่ ดิม หากจ�ำเป็นต้องใช้ให้ตดิ ตามการท�ำงาน
ของตับอย่างใกล้ชิด และหยุดยาหากเอนไซม์ตับสูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าของขีดจ�ำกัดบนของช่วงปกติ
(upper limit of normal; ULN) และระดับ bilirubin เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของ ULN
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Pharmacokinetics drug interactions
• Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ถูกเปลี่ยนแปลงโดย CYP3A4 และ CYP2C9

เป็นหลัก จึงอาจจ�ำเป็นต้องลดขนาดยาที่มี Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) เป็น
ส่วนผสม เมื่อใช้ร่วมกับ moderate to potent CYP3A4 และ CYP2C9 inhibitors
• Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) มีโอกาสเกิด pharmacokinetic drug interactions
กับยาจ�ำนวนมากและเกิดได้หลายกลไก โดยเฉพาะในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงยา และการขับยาออก
จากร่างกาย

ตารางแสดงตัวอย่างยาที่เป็น substrates
ที่ส�ำคัญของ CYP450 ที่ THC หรือ CBD มีฤทธิย
์ ับยั้ง
Substrates

ตัวอย่างยา

CYP2C8 ,
Rosiglitazone, buprenorphine, montelukast, celecoxib,
CYP2C9 substrates sulfonylureas, losartan, naproxen, phenobarbital,
phenytoin, rosuvastatin, valsartan, warfarin, valproate
CYP3A4 substrates Immunosuppressants, chemotherapeutics, antidepressants, antipsychotics, opioids, benzodiazepines, z-hypnotics, statins, calcium channel blockers, carbamazepine,
perampanel, zonisamide, felbamate, tiagabine, granisetron, ondansetron
CYP2C19
Antidepressants, lacosamide, clobazam, proton pump
substrates
inhibitors, clopidogrel, propranolol, carisoprodol, cyclophosphamide, warfarin, valproate
CYP1A2 substrates Warfarin, theophylline, clozapine, olanzapine
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ผลและแนวทางจัดการ

เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ของยา
เหล่านี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้
ร่วมกัน ถ้าจ�ำเป็นให้ลดขนาด
ยาที่เป็น substrate ลง และ
ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์
หลีกเลี่ยงการสั่งยาเพิ่มเพื่อ
รักษาอาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
เกิดขึ้น

ส่วนที่ 6

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากตำ�รับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ในประเทศไทย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
(Adverse effect)

จากต�ำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม
อยู่ในประเทศไทย

ปัจจุบนั (ร่าง) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก หรือ
มีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... อยู่ในกระบวนการพิจารณา
ออกกฎหมาย ในช่วงทีก่ ฎกระทรวงฉบับดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ การอนุญาตจ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย
นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559
ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงก�ำหนดแนวทางในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้จ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยจ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
แนวทางฯ กรณีการแพทย์แผนปัจจุบัน กรณีการแพทย์แผนไทยและกรณีการแพทย์พ้นื บ้าน
แนวทางฯ ดั ง กล่ า ว ก�ำหนดให้ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตจ�ำหน่ า ยยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา ด�ำเนินการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และรายงานให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็น
รายเดือน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แสดงผล
การรายงานประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย จากการใช้ กั ญ ชาบนเว็ บ ไซต์ กั ญ ชา
กองควบคุมวัตถุเสพติด https://cannabis.fda.moph.go.th ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ข้อบ่งใช้ที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์รักษา 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564)
1. โรคนอนไม่หลับ
2. อาการปวด
3. เนื้องอกร้าย (โรคมะเร็ง)
4. โรคที่เกี่ยวกับลม
5. ลมปะกัง หรือลมตะกัง
6. การดูแลบรรเทาอาการ (palliative care)
7. ปวดศีรษะ
8. โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการตามฤดู
9. โรคพาร์กนิ สัน
10. เบื่ออาหาร

เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่มี ีการรายงาน 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9
มิถุนายน 2564)
1. อาการปากแห้ง
2. อาการเวียนศีรษะ
3. อาการคอแห้ง
4. ความรู้สกึ วิงเวียน
5. อาการคลื่นไส้
6. อาการง่วงซึม
7. อาการใจสั่น
8. อาการแสบร้อนกลางอก
9. อาการง่วงนอน
10. การอาเจียน
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ข้อมูลที่มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แยกตามต�ำรับยากัญชา
ทางการแพทย์ได้ดงั นี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564)

1. น�้ำมันกัญชา (ต�ำรับหมอเดชา)
		 (ผูผ้ ลิต : กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
		 อาการปากแห้ง, อาการเวียนศีรษะ, อาการคอแห้ง, ความรู้สึกวิงเวียน, อาการคลื่นไส้
		 อาการใจสั่น
2. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 1.7 %W/V
		 (ผู้ผลิต : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
		 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
		 อาการเวียนศีรษะ, อาการปากแห้ง, อาการคอแห้ง, ความรู้สกึ วิงเวียน, อาการคลื่นไส้
3. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 2.7 %W/V : CBD 2.5 %W/V
		 (ผู้ผลิต : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
		 Creatinine ในเลือดเพิ่มขึ้น, ความดันเลือดต�่ำ, อาการเวียนศีรษะ, อาการท้องผูก
4. GPO CBD (ผู้ผลิต : องค์การเภสัชกรรม)
		 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
		 อาการปากแห้ง, อาการเวียนศีรษะ, อาการคอแห้ง, ความรู้สกึ วิงเวียน, อาการคลื่นไส้
5. GPO THC: CBD (1:1)
		 (ผู้ผลิต : องค์การเภสัชกรรม)
		 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
		 อาการปากแห้ง, อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม, อาการคลื่นไส้, อาการคอแห้ง
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6. GPO THC
		 (ผู้ผลิต : องค์การเภสัชกรรม)
		 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
		 อาการปากแห้ง, อาการเวียนศีรษะ, อาการคอแห้ง, อาการง่วงนอน, ความงุนงงสับสน
7. ยาน�้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตรรับประทาน
		 (ผู้ผลิต : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
		 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
อาการง่วงนอน, อาการคอแห้ง, การอาเจียน, ความรู้สกึ วิงเวียน, หนังตาบวมน�้ำ
8. ยาท�ำลายพระสุเมรุ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
ความรู้สกึ วิงเวียน, อาการเวียนศีรษะ, อาการปากแห้ง, การรู้สกึ แสบร้อน, อาการแสบร้อน
		 กลางอก
9. ยาอัคคินีวคณะ
		 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
อาการเวียนศีรษะ
10. ยาอไภยสาลี
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
อาการเวียนศีรษะ
11. ยาทัพยาธิคุณ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
อาการเวียนศีรษะ
12. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการรายงาน
อาการเวียนศีรษะ
หมายเหตุ เป็นข้อมูลที่มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ใน https://cannabis.fda.moph.go.th
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THC DMS OIL [package insert]. ปทุมธานี,ประเทศไทย: องค์การเภสัชกรรม: 2564
GPO CBD [package insert]. ปทุมธานี,ประเทศไทย: องค์การเภสัชกรรม: 2563
GPO THC:CBD (1:1) [package insert]. ปทุมธานี,ประเทศไทย: องค์การเภสัชกรรม: 2563
ยาน�ำ้ มันกัญชาหยอดใต้ลนิ้ สูตร 1.7% THC [package insert]. ปราจีนบุร,ี ประเทศไทย: โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร; 2562
ยาน�ำ้ มันกัญชาหยอดใต้ลนิ้ สูตร THC 2.7% CBD 2.5% [package insert]. ปราจีนบุร,ี ประเทศไทย: โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร; 2562
ยาน�ำ้ มันกัญชาหยอดใต้ลนิ้ สูตร CBD 10% [package insert]. ปราจีนบุร,ี ประเทศไทย: โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร; 2562
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ยาน�้ำมัน CBD 10% [package insert]. ปราจีนบุรี,ประเทศไทย: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร; 2563
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. แนวทางการใช้ยาน�ำ้ มันกัญชาทัง้ 5 (สูตรรับประทาน) และยาน�ำ้ มันกัญชา
ทั้ง 5 (สูตรใช้ภายนอก) ที่ผลิตภายใต้ตามรูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme)
ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ 2563.
ยาน�้ำมันกัญชาหยดใต้ล้นิ THC 13 mg/ml [package insert]. บุรีรมั ย์,ประเทศไทย: โรงพยาบาลคูเมือง; 2563
ยาน�้ำมันกัญชาหยดใต้ล้นิ CBD 100 mg/ml [package insert]. บุรีรัมย์,ประเทศไทย: โรงพยาบาลคูเมือง; 2563
ยาน�้ำมันกัญชาหยดใต้ล้นิ THC:CBD (1:1) [package insert]. บุรีรัมย์,ประเทศไทย: โรงพยาบาลคูเมือง; 2563
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. แนวทางการใช้น้ำ� มันกัญชาที่ผลิตภายใต้ตามรูปแบบพิเศษ
ของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ
สุขภาพ 2563.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. แนวทางการใช้น�้ำมันกัญชาต�ำรับเมตตาโอสถ ภายใต้การ
รักษาโรคกรณีจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme : SAS) 2563.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. แนวทางการใช้น�้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ต�ำรับการุณย์
โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme : SAS)
2564.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดต�ำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้
เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564
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