ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย
ฉบับที่ 19 /๒๕๖2
เรื่อง การฝึกอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับ ซึ่งกาหนดอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 สามารถใช้กัญชา
ทางการแพทย์ และก่อให้เกิดการตื่นตัวของภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นเพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่สมาชิกการแพทย์แผนไทย จึงขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้
๑. การบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นั้น ทางหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้อ ง จะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รองซึ่ งจะทยอยประกาศอีก จ านวนหลายฉบั บ ได้ แ ก่
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือประกาศคณะกรรมการควบคุ มยาเสพติด เป็นต้น อีกทั้งใน
ส่ว นของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกได้ มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน 5 คณะ
ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาเกี่ยวกับการนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการปลูก การผลิตตารับยาแผนไทย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ
การประเมิ น รั บ รองต ารั บ ยาแผนไทยและการใช้ ย าแผนไทยที่ มี ส่ ว นประกอบของกั ญ ชาในหน่ ว ยบริก าร
สาธารณสุขของรัฐและเอกชน สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยควรติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการปรุงหรือเข้าตารับยาแผนไทยสาหรับคนไข้เฉพาะราย
2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัช
กรรมไทย ด้านการนวดไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย และด้านการแพทย์พื้นบ้าน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. 2556 จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขที่ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกาหนดในแต่ละด้าน
2.2 การใช้ ตารายาทางการแพทย์ที่ ป รุงหรือเข้ากัญ ชา ณ ปั จจุบั นอนุ ญ าตใช้ ได้เพีย ง
16 ต ารั บ ยาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข เท่ านั้ น ส าหรั บ หมอพื้ น บ้ า น ตามมาตรา ๓๑ (๗)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 จะต้องระบุองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยที่
ชัดเจนและได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงจะใช้ได้
2.3 เงื่อนไขการใช้กัญชาทางการแพทย์
2.3.1 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตารายาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จาก
กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือกได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทยจัดทาหลักสูตรอบรม
วิทยากรครู ก. ซึ่งได้ดาเนินการอบรมไประหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
/ซึ่ง...

ซึ่งวิทยากร ครู ก. ที่ผ่านการอบรม จะไปทาหน้าที่อบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ตามเขตสุขภาพทั่วประเทศ ทั้ง 13 เขต (19 ศูนย์ฝึกอบรม) ต่อไป
ดังนั้น การอบรมจากทีส่ ถานที่หรือแหล่งอื่น ๆ ที่เปิดอบรมอยู่ทั่วไปจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้
2.3.2 ต้ อ งได้ รับ ใบอนุ ญ าตซึ่ งเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธี การและเงื่อ นไขตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด และสภาการแพทย์แผนไทยจะติดตามและแจ้งให้ สมาชิก
สภาการแพทย์แผนไทยทราบต่อไป
2.3.3 การปรุงหรือสั่ งจ่ายตารับ ยาแผนไทยที่ป รุงหรือ เข้ากัญ ชาทางการแพทย์
ต้องดาเนิ นการภายใต้สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบา ล
เท่านั้น
2.3.4 ต้องจัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาและป้องกัน
การสูญหาย
2.3.5 จะมีการติดตาม และรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ (ADR) จากการใช้
กัญชาตามแบบที่กาหนด
2.3.6 ต้องมีการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายการใช้กัญชาทางการแพทย์
3. การปลูกกัญชา
ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ลู ก กั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในทางการแพทย์ ได้ จ ะต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ตามมาตรา 21 และมาตรา 26/5 ของพระราชบัญญั ติยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
4. หน่วยงานจัดหากัญชาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
ตามข้อ 2.1 ได้แก่ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ในรูปแบบที่ไม่สามารถแยกเป็นช่อ ดอก ใบ เพื่อนาไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้
โดยกระบวนการผลิตเป็นเครื่องยาสมุนไพรกัญชากลาง (กัญชาผสมพริกไทย หรือบอระเพ็ด หรือดีปลี)
แล้วนาไปผสมกับตัวยาอื่นในตารับในการปรุงยาให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
5. เรื่องอื่น ๆ
5.1 กัญชา จะมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับสมุนไพรอื่น ๆ คือมีทั้งคุณและโทษ หากไม่เข้าใจ
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ย่อมนับ เป็ นเรื่องที่น่ากังวล เพราะกัญชาเป็น ยาเสพติดที่ต้องห้ ามใช้มาเป็นเวลามานาน
ท าให้ อ งค์ ค วามรู้ ข าดหายไป จึ งเป็ น หน้ าที่ ของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ตามพระราชบัญญัติวิ ชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ให้ มี ค วามรู้ อ ย่ า งถ่ อ งแท้ เพื่ อ รื้ อ ฟื้ น อนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
การแพทย์แผนไทยที่เป็นมรดกของชาติ แต่ห ากใช้อย่างขาดความเข้าใจจะเป็นการทาลายโอกาสของวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยอย่างเป็นสาคัญ ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยจะได้เปิดอบรมความรู้เรื่องการใช้กัญชาตาม
ตารับ ยาการแพทย์ แผนไทยและในขณะเดียวกัน ก็ต้องการต้องการรวบรวมผู้ ที่มีความรู้ในเรื่องกัญ ชาทาง
การแพทย์แผนไทยเพื่อจัดทาข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา โดยแจ้งความจานง มาที่สภาการแพทย์แผนไทย
ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 02-580-1157-8
5.2 การอบรมการใช้กัญชาตามข้อ 2.3.1 ขอทาความเข้าใจว่าแม้สภาการแพทย์แผนไทย
จะร่ ว มจั ด ท าหลั ก สู ต ร แต่ไม่ ได้รั บ สิ ท ธิ ในการจัด อบรม เพราะไม่ ได้ อ ยู่ในศู น ย์ฝึ กอบรม 19 แห่ ง ซึ่ งทาง
สภาการแพทย์แผนไทยจะดาเนินการหาวิธีการและแจ้งให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยได้ทราบต่อไป
/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยได้โปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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นายกสภาการแพทย์แผนไทย

