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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เรื่อง การดาเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิต
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ทีม่ ิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสาหรับคนไข้เฉพาะราย
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ยอ านาจตามความในข้ อ ๔๗ (๑) และ (๓) แห่ งกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและ
การอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
เฉพาะกั ญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมติ คณะกรรมการควบคุ มยาเสพติ ด ให้ โทษ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๔๓๑-๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสาหรับคนไข้
เฉพาะราย ทั้งที่เป็นสารสกัดและตารับยา เพื่อใช้ทางการแพทย์
“ข้อกาหนดเฉพาะ” หมายความว่า ข้อกาหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ
สารสกั ด หรื อต ารั บยาที่ มี กั ญชาปรุ งผสมอยู่ ซึ่ งประกอบด้ วย หั วข้ อการทดสอบ วิ ธี การทดสอบ
และเกณฑ์มาตรฐาน
“การประกั น คุ ณ ภาพ (Quality assurance)” หมายความว่ า การจั ด การปั จ จั ย ต่ า ง ๆ
ที่มีผลต่อตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เช่น การคัดเลือก การผลิต การบรรจุ การสุ่มเก็บตัวอย่าง
เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพตามที่กาหนดสาหรับจุดมุ่งหมายในการใช้
ข้อ ๓ ให้ ผู้ รั บอนุ ญาตด าเนิ นการจั ด ท าข้ อก าหนดเฉพาะว่ าด้ วยปริ มาณ ความบริ สุ ทธิ์
ส่วนประกอบ หรือลักษณะอื่น ของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่กาหนดไว้ในตารา
ดังต่อไปนี้
(๑) ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) ฉบับ ค.ศ. 2020
หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า
(๒) ตารายาของประเทศไทย เล่มที่ ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ และฉบับเพิ่มเติม (Thai
Pharmacopoeia Volume II Part 1, Part 2, Part 3 and Supplement) หรื อฉบั บที่ ตี พิ มพ์
ใหม่กว่า
(๓) ตาราอินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปีย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕ และฉบับเพิ่มเติม (The Fifth
Edition of The International Pharmacopoeia and Supplements)
(๔) ตาราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓๙ (ค.ศ. 2016) และตารา
แนชนาลฟอร์มูลารี่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 34 (ค.ศ. 2016) และฉบับเพิ่มเติม (The United States
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Pharmacopoeia, Thirty-Ninth Revision, and The National Formulary, Thirty-Fourth Edition
and Supplements)
(๕) ตาราบริติชฟาร์มาโคเปีย ฉบับ ค.ศ. 2017 เล่มที่ ๑ - ๕ (British Pharmacopoeia
2017 Volume I - V)
(๖) ต ารายู โรเปี ยนฟาร์ มาโคเปี ย ฉบั บพิ มพ์ ครั้ งที่ ๘ (ค.ศ. 2014) และฉบั บเพิ่ มเติ ม
(The Eighth Edition of The European Pharmacopoeia and Supplements)
(๗) ตารายาอื่น เช่น American Herbal Pharmacopoeia
(๘) ข้ อก าหนดที่ จั ด ท าขึ้ น โดยองค์ การอนามั ย โลก (WHO monographs on selected
medicinal plants) ฉบับปัจจุบัน หรือองค์การสากลอื่น เช่น หน่วยงานประเมินผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ของสหภาพยุ โ รป (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, EMEA)
หรือหน่วยงานกากับดูแลยาของประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
อิสราเอล
ข้อ ๔ ให้ ผู้ รั บอนุ ญาตด าเนิ นการผลิ ต สารสกั ดหรื อต ารั บยาที่ มี กั ญชาปรุ งผสมอยู่ ต ามที่
ได้รับอนุญาตโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิ ตยาแผนปั จจุ บั น ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ ว ยการก าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยา
แผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๒) การผลิ ต ยาแผนโบราณ ให้ เ ป็นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ กาหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ ว ยการก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การในการผลิ ต ยา
แผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๔) หลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ดีในการผลิต ยาจากสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก (WHO
guidelines on good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines) กรณี ผู้ รั บอนุ ญาต
เป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมควบคุมการผลิตสารสกัดหรือ
ตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ซึ่งเป็นตารับยาแผนปัจจุบันหรือตารับยาพัฒนาจากสมุนไพร หรือจัดให้มี
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยหรือด้านเภสัชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ควบคุ ม การผลิ ต สารสกั ด หรื อ ต ารั บ ยาที่ มี กั ญ ชาปรุ ง ผสมอยู่ ซึ่ ง เป็ น
ตารับยาแผนไทย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตควบคุ ม การผลิ ต สารสกั ด หรื อ ต ารั บ ยาที่ มี กั ญ ชาปรุ ง ผสมอยู่
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และถูกต้องตรงตามวิธีการผลิต วิธีการควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดเฉพาะ
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ตามที่ไ ด้แ จ้งไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตามที่ได้รับการรับรองตารับยาจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับคุณภาพของ
สารสกัดหรือตารับยา ให้มีหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและต้องได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงจะดาเนินการได้
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตจะจาหน่ายสารสกัดหรือตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อมีการ
ตรวจสอบแล้วว่าสารสกัดหรือตารับยาที่ผลิตขึ้นนั้น ผ่านการประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิตตามข้อ ๔
ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตจัดทาใบรับรองผลการวิเคราะห์ของสารสกัดหรือตารับ ยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ ทุกรุ่นการผลิตและส่งมอบพร้อมกับสารสกัดหรือตารับยาที่จาหน่ายให้แก่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือผู้รับอนุญาตจาหน่ายกัญชา
ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิต ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่ผลิตและพื้นที่เก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงจาก
บุคคลภายนอก โดยอาจติดตั้งกุญแจ การควบคุมการเข้าออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกาหนด
บัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่
(๒) พื้ น ที่ ผ ลิ ต คลั ง เก็ บ วั ต ถุ ดิบ และสิ นค้ า ต้อ งมีร ะบบเตือ นภั ย ฉุ ก เฉิน หากมี ก ารเข้าถึง
จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น สัญญาณเสียง สัญญาณไฟเตือนภัย และการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์
หรือข้อความ (SMS Alert)
(๓) รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน
(๔) กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ที่ มี ร ะบบบั น ทึ ก ความจ า และสามารถส ารองไฟล์ ข้ อ มู ล
(back-ups data) ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประตูทางเข้าออกสถานที่ผลิต หรือคลังเก็บ
วัตถุดิบ สารสกัดหรือตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

