
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  



ประเภทยาเสพติดใหโทษ 

• ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน  

• ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคคาอีน โคเดอีน ฝนยา  

• ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ผสมอยู

ดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

• ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เชน อาเซคติคแอนไฮ

ไดรด อาเซติลคอลไรด 

• ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืชกระทอม 

 ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 8(1)  

 เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี คําวา ฝนยา หมายถึง ฝนที่ไดผานกรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความ

มุงหมายเพื่อใชในทางยา 



สารสกัดกัญชา ใชทางการแพทย แบงเปน 3 กลุม 

1. สารสกัดกัญชาไดประโยชนในการรักษา ซึ่งมีขอมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน 
 ภาวะคล่ืนไสอาเจียนในผูปวยท่ีไดรับยาเคมีบําบัด  

 โรคลมชักท่ีรักษายากในเด็กและโรคลมชักท่ีด้ือยา 

 ภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง ในผูปวยปลอกประสาทเส่ือมแข็ง 

 ภาวะปวดประสาทท่ีใชวิธีการรักษาอื่น ๆ  แลวไมไดผล 

3. สารสกัดกัญชา อาจมีประโยชนในการรักษาแตยังขาดขอมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจน

เพียงพอในดานความปลอดภัยและประสิทธิผล ซึ่งตองศึกษาวิจัยในหลอดทดลองและสัตวทดลองกอน

นํามาศึกษาวิจัยในมนุษย เชน  
 การรักษาโรคมะเร็งชนิดตางๆ  

2. สารสกัดจากกัญชา นาจะไดประโยชนในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุน

หรือวิจัยเพิ่มเติม ในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการนํามาใช อาทิ 
 โรคพารกินสัน 

 โรคอัลไซเมอร 

 โรควิตกกังวลไปท่ัว 

 ผูปวยท่ีตองดูแลแบบประคับประคอง 

 ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 



ขอแตกตางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

มาตรา 57 

หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 

หรือ ประเภท 5 

พรบ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 57  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 1 

มาตรา 58  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ ใน
ประเภท 5 เวนแตการเสพน้ันเปนการเสพเพื่อการ
รักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ทันตกรรม การแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทย
ประยุกต หรือ หมอพื้นบานตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพการแพทยแผนไทยที่ไดรับใบอนุญาต 

• เสพเพื่อการศึกษาวิจัย 

• ทั้งน้ี ตํารับที่เสพไดใหเปนไปตามที่ รมว. 
ประกาศกําหนด 

 



ขอแตกตางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

• มาตรา 26 

หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือ
มีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรี 
จะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเปนรายๆ ไป การมียาเสพติดให
โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวใน
ครอบครองมีปริมาณต้ังแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป ให
ถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย การขอ
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

• มาตรา 26 

หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือ

มีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท 4 เวนแตรัฐมนตรี จะไดอนุญาตโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนรายๆ ไป 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ไวใน

ครอบครองมีปริมาณต้ังแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป ให

ถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย การขอ

อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 พรบ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

• มาตรา 26/2 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออก ยส.5 เวนแต 

(1) ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ การแพทย การรักษาผูปวย การศึกษาวิจัยและการ

พัฒนา ทั้งน้ี ใหรวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรม เพื่อ

ประโยชนทางการแพทยดวย ซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ..... 

• มาตรา 26/3 หามมิใหผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครอง ยส.5 เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผู

อนุญาต 

• มาตรา 26/4 บทบัญญัติมาตรา 26/3 ไมใชบังคับแกการมีไวในครอบครองในปริมาณที่จําเปน

สําหรับใชรักษาเฉพาะตัว.. (ผูปวยที่ใชยาตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชพี) 



พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

• มาตรา 26/5 ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาต ยส.5 ไดเมื่อผูขออนุญาตเปน  

(1) หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีดังตอไปน้ี หรือสภากาชาดไทย 

• ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร 

• ใหบริการทางการแพทย เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร 

• ใหบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนทางการแพทยหรือเภสัชกรรม 

• ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ 

(2) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทยชั้นหน่ึง แพทยแผนไทย แพทยแผนไทย

ประยุกต หรือหมอพื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

(3) สถานบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนทางการแพทยหรือเภสัชศาสตร 

(4) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณการเกษตร ซึ่ง

ดําเนินการภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผูขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ท้ังน้ี ผูประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมสามารถรวมผลิตและพัฒนาสูตรตํารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได ภายใตความรวมมือและ

กํากับดูแลของ (1) หรือ (3) ดวย 



ขอมูลการอนุญาต 

ผลิต = สกัด ไมใชปลูก 



บทบัญญัติมาตรา 22 

ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพ่ือประโยชนทาง

การแพทย การรักษาผูปวย การใชรักษาโรคเฉพาะตัวหรือการศึกษาวิจัย อยูกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมตองรับโทษสําหรับการกระทํานั้นเมื่อดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหผูมีคุณสมบัติตาม ม.26/5 ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ภายใน 90 วันนับแตวันที่ 

พรบ.ใชบังคับ ถาไมไดรับอนุญาตใหยาเสพติดตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขหรือ

ทําลาย 

(2) กรณีนอกจาก (1) ใหแจงตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ภายใน 90 

วัน นับแตวันที่ พรบ.ใชบังคับ ไดแก  

(1) ผูปวย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ รมว.กําหนด 

(2) บุคคลอื่น เม่ือแจงแลวใหยาเสพติดตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขหรือใหทาํลาย ตาม

หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด 



การแจงครอบครอง 

กลุมที่ 1  

-ผูที่มีคุณสมบัติตาม 

ม.26/5 : การแพทย/รักษา

ผูปวย/ศึกษาวิจัย 

กลุมที่ 2  

-ผูปวยที่ใชกัญชารักษา

โรคอยู 

-มีใบรับรองแพทย  

กลุมที่ 3 บุคคลอื่น 

-ไมไดเปนผูมีคุณสมบัติ

ตามกลุมที่ 1 หรือ 2 

สงมอบเพ่ือใหใชประโยชน/ทําลาย 
• การทําลาย : คณะทํางานทําลาย 

ผูวาราชการจังหวัด/

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตงต้ัง 
• การใชประโยชน ใหเสนอ

คณะกรรมการยาเสพติดอนุมัติ 

ไดรับหนังสือแสดงการ

ครอบครอง 
ไดรับสําเนา

บันทึกแจงการ

ครอบครอง 

1 1 
1 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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