
รายการแนะน า 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากกัญชา กัญชง



ผลิตภณัฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก
ท่ีต้องการปรับปรุงต ารับ โดยเพิ่ม ใบ ล ำต้น กิ่งก้ำน รำก กัญชง /กัญชำ

เข้าเป็นสว่นประกอบท่ี ไมใ่ชส่ารออกฤทธ์ิ

ยาน า้มัน

ยาหม่อง

ยาครีม

2

ผลติภณัฑส์มุนไพรใชภ้ายนอก
ทีเ่คยไดร้บัอนุญาต

เพิ่มน า้มันที่ ได้จากการเคี่ยว ใบ ล าต้น กิ่ งก้าน 
ราก กัญชง /กัญชา เ ข้า เ ป็น ส่วนประกอบที่ ไ ม่ ใ ช่          
สารออกฤทธ์ิ แต่เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น แต่งกลิ่น เพิ่ม
ความชุ่มชืน้ฯลฯ  

ขึน้ทะเบยีนต ารบัใหม่ ภายใตส้รรพคณุเดมิ 

ค าแนะน า ปรมิาณใบ ราก ล าตน้ กิง่กา้น 

ทีเ่หมาะสมในสูตรต ารบั  



- ปริมาณ ใบ ราก ล าต้น กิ่งก้าน 
กัญชา กัญชง ที่สามารถใช้ใน
สูตรต ารับยา

- รูปแบบยา 
- กรรมวิธีการผลิต
- การแสดงฉลาก

ข้อบ่งใช ้: 
ขนาดและวิธีใช ้: 

ข้อหา้มใช ้: 
ข้อควรระวงั:

ค าแนะน าในการเตรยีม
ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบั

รำยละเอียดกำรจัดเตรียมเอกสำร ได้ที่

Website กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร > ส่วนบริการ
ผู้ประกอบการ > กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ แล้ว 
download 

1. แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผลติภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)
2. แบบตรวจสอบเอกสำรด้วยตนเองส ำหรับกำรขึ้น

ทะเบียน: ยำแผนไทย (แบบ ก.1)

www.fda.moph.go.th
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คงเดิม

https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/herbal_manual.html


ผลิตภณัฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก
ท่ีต้องการปรับปรุงต ารับ โดยเพิ่ม สารสกดักญัชง กญัชา 

เข้าเป็นสว่นประกอบท่ี ไมใ่ชส่ารออกฤทธ์ิ

ยาหม่อง

ยาน า้มัน

ยาครีม

4

ผลติภณัฑส์มุนไพรใชภ้ายนอก
ทีเ่คยไดร้บัอนุญาต

เพิม่ สารสกดักญัชง กญัชา 
เขา้เป็นสว่นประกอบทีไ่ม่ใชส่ารออกฤทธิ ์

เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ 

เชน่ การปรุงแตง่กลิน่ เพิม่ความชุม่ชืน้

ขึน้ทะเบยีนต ารบัใหม่ ภายใตส้รรพคณุเดมิ 

ค าแนะน าปรมิาณ 

สารสกดักญัชา กญัชงทีอ่นุญาตใหใ้ช ้



- ปริมาณสารสกัดกัญชา กัญชง
ในสูตรต ารับยา

- รูปแบบยา 
- กรรมวิธีการผลิต
- การแสดงฉลาก

ข้อบ่งใช ้: 
ขนาดและวิธีใช ้: 

ข้อหา้มใช ้: 
ข้อควรระวงั:

ค าแนะน าในการเตรยีม
ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบั

รำยละเอียดกำรจัดเตรียมเอกสำร ได้ที่

Website กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร > ส่วนบริการ
ผู้ประกอบการ > กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ แล้ว 
download 

1. แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผลติภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)
2. แบบตรวจสอบเอกสำรด้วยตนเองส ำหรับกำรขึ้น

ทะเบียน: ยำแผนไทย (แบบ ก.1)

www.fda.moph.go.th
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

คงเดิม

https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/herbal_manual.html


สถานที่
• มำตรฐำนสถำนที่
• คุณสมบัติ จ ำนวน หน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
• บัญชี /รำยงำน/ ADR report

ผลิตภัณฑ์
• ขออนุญำตผลิตยำตัวอย่ำง
• ยื่นผลวิเครำะห์ส ำหรับขึ้นทะเบยีน
• หลักฐำนผลิตสำรสกัดฯ : ถูกต้องตำมกม. ยำเสพติด + ใบรับรอง

ผลตรวจตำมกม. ยำเสพติด
• เกณฑ์ ต่ ำสุด สูงสุดของสำรส ำคัญในผลติภัณฑ์สมุนไพร

โฆษณา : ขออนุญำต

(ร่ำง) 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พ ร ที่ มี
ส่วนประกอบสำรสกัดจำกกัญชำ
ห รื อ ส ำ ร ส กั ด จ ำ ก กั ญ ช ง 
(hemp)ที่ได้รับกำรยกเว้นจำก
กำรเป็นยำเสพติดให้โทษ พ .ศ. 
....



ขั้นตอนกำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

วินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ยื่นค ำขออนุญำต
สถำนที่ ผลิต/น ำเข้ำ

อนุมัติ ผลิตตัวอย่ำง
เพื่อส่งวิเครำะห์

เตรียมเอกสำร
เพื่อขออนุญำต

ยื่นค ำขอ
จดแจ้ง / 

แจ้งรำยละเอียด / 
ขึ้นทะเบียน

ประเมินเอกสำร
ด้ำนวิชำกำรอนุมัติ

ต้องการโฆษณายื่นค ำขออนุญำต
โฆษณำ

อนุมัติ วำงจ ำหน่ำย

1 2 3 4

5
67

จ้ำงผลิต/น ำเข้ำ
2



บริกำรให้ค ำปรึกษำกำรขออนุญำต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง กัญชำ 

 ให้ค ำปรึกษำจัดประเภทผลิตภัณฑ์ 
 ให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำสูตรต ำรับ
 ให้ค ำปรึกษำในกำรเตรียมสถำนที่ผลิต 

น ำเข้ำ ขำย 
 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรท ำสื่อโฆษณำ



การพฒันาสตูรต ารับ และ 
กรรมวิธีการผลิต

ค าแนะน าพิเศษ



ต ำรับยำแผนไทย เช่น ศุขไสยำศน์ 

ส่วนประกอบ ผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภำยนอก*

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ : น้ ำมันหอม สเปรย์อโรมำ 
(คลำยเคลียด หลับง่ำย)

ยำจำกสมนุไพร ชนิดรับประทำน (ต้ำนชัก ลดกำรอักเสบ ลดปวด
ลดอำกำรเกร็งกล้ำมเนือ้)

พฒันา 
ต้นแบบผลิตภณัฑ์

บญัชีจดแจ้ง

ค าแนะน าเบือ้งตน้ 

ในการพฒันาต ารับ และ 
ควบคมุคณุภาพ แสดง

สรรพคณุ

สำรสกัด ผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภำยนอก*

ชำใบกัญชำ เพื่อสุขภำพ (ท่ีก ำหนดปริมำณหรือขนำดกำรใช้ ต้องกำรแสดงสรรพคุณ)

ยำจำกสมุนไพรใช้ภำยนอก : น้ ำมัน ครีม ขี้ผึ้ง ยำหม่องน้ ำ 
(ลดอำกำรอักเสบ)

เวชส ำอำงสมุนไพร (ลดสิว) 

ลูกประคบ



ชำใบกัญชำ ที่ก ำหนดปริมำณหรือ
ขนำดกำรใช้ ต้องกำรแสดงสรรพคุณ 

ลดควำมกังวล ช่วยหลับ 
ลดควำมอยำกอำหำร 

น ้ามนัหอมระเหย

สเปรยอ์โรมา

น้ ำที่ได้จำกกำรแช่ใบกัญชำแห้ง…. กรัม 

ในน้ ำเดือด 180 ml นำน 5 นำที ไม่พบ

ปริมำณสำร CBD และ THC ดังนั้นกำรใช้

ในเงื่อนไขนี้ จะมีควำมปลอดภัย

ขอ้มูล การเตรยีมวตัถดุบิ

และ ขอ้มูลสนบัสนุน

ดา้นสรรพคุณ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภำยนอก

ค
 า
แ
น
ะน
 า
ช
ดุ
ต
อ่ไ
ป



กำรขอ และออกใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไขในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์ตำมที่ รมต. ประกำศ ม.๖(๑๐)

ต้องมีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมจ ำนวน 
คุณสมบัติตำมที่ รมต. ประกำศฯ ม.๖(๑๓)รมต. ก ำหนดประเภท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้อง
ขออนุญำต ม๖(๑)

ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำม ม.๑๙

วิธีกำรขอ และออกใบอนุญำต ม.๑๗ ว.สอง หลักเกณฑ์ วิธีกำร ผลิต น ำเข้ำ ขำย 
(GMP/GDP/GPP)

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรกำรผลิต น ำเข้ำ ขำยที่ต้อง
ขอใบอนุญำต

คุณสมบัติ ผู้ขอฯ

กำรขอใบอนุญำตสถำนที่ 

การปฏิบติั
หนา้ท่ีและขอ้

หา้ม ของ
ผูรั้บอนุญาต 
/ ผูมี้หนา้ท่ี
ปฏิบติัการ
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วสิาหกจิชมุชน 

• ผลิตโดยได้รับกำรยกเว้น ใบอนุญำตผลิต 
(จนถึง สิงหำคม ๒๕๖๘)

• ไม่ต้องมำขอขึ้นทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง
รำยละเอียด (ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเสนอลงนำม)

ลูกประคบ
ชนิดสมุนไพรแห้ง

แสดงฉลำกให้เหมำะสม 
ห้ำมโฆษณำฝ่ำฝืนกฎหมำย 

* มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข เพื่อการ
พฒันามาตรฐานผลติภณัฑ์
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1

4 ล ำดับ ตัวยำ ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อละติน น้ ำหนัก

1 ไพล เหง้ำ

Zingiber montanum

(J.Koenig) Link ex 

A.Dietr.

Zingiberis Montani 

Rhizoma
50 กรัม

2 มะขำม ใบ Tamarindus indica L. Tamarindi Indicae Folium 30 กรัม

3 มะกรูด ผิวผล Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis Exocarpium

et Mesocarpium
20 กรัม

4 ขมิ้นชัน เหง้ำ Curcuma longa L.
Curcumae Longae 

Rhizoma
10 กรัม

5 ตะไคร้แกง
เหง้ำและ

กำบใบ

Cymbopogon citratus

(DC.) Stapf.

Cymbopogoni Citrati 

Herba
10 กรัม

6 ส้มป่อย ใบ
Acacia concinna

(Willd.) DC.
Acacia Concinnae Folium 10 กรัม

7 เกลือเม็ด - Sodium chloride Natrii Chloridum 1 ช้อนโต๊ะ

8 พิมเสน - Borneol Borneolum 1 ช้อนโต๊ะ

9 กำรบูร - Camphor Camphora 2 ช้อนโต๊ะ

หมำยเหตุ - อาจมีการเติมตัวยา 
หัวเปราะหอม ใบพลับพลึงและ
เกล็ดสะระแหน่ ได้ในสูตรต ารับ

- สูตรส่วนประกอบ
- กรรมวิธีการผลิต

- ขนาดบรรรจุ
- การแสดงฉลาก

ขอ้บ่งใช ้: 
ขนาดและวิธีใช ้: 

ขอ้หา้มใช ้: 
ขอ้ควรระวงั :
ขนาดบรรจ:ุ 

วิธีการเก็บรกัษา :

ลูกประคบ
ชนิดสมุนไพรแห้ง

ตวัอยา่งค าแนะน า



ต ำรับยำแผนไทย
ที่ใช้ส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกช่อดอก (ใบและก้ำน)ปรุงผสมจ ำนวน 5 ต ำรับ 

ชื่อต ำรับ เครื่องยำกัญชำ

ยำศุขไสยำศน์ ใบกัญชำ

ยำแก้นอนไม่หลับ/ยำแก้ไข้ผอมเหลือง ใบกัญชำ

ยำแก้ลมแก้เส้น ใบกัญชำ

ยำทำริดสีดวงทวำรหนักและโรคผิวหนัง ใบกัญชำ

ยำแก้โรคจิต ก้ำนกัญชำ

ต ำรำสรรพคุณยำไทยระบุว่ำ
“กญัชำ” มรีสเมาเบื่อ



- สูตรต ารับยา
- รูปแบบยา 
- กรรมวธีิการผลิต
- การแสดงฉลาก

ข้อบ่งใช ้: 
ขนาดและวิธีใช ้: 

ขอ้หา้มใช ้: 
ข้อควรระวงั:

ค าแนะน าในการเตรยีม
ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบั

รำยละเอียดกำรจัดเตรียมเอกสำร ได้ที่

เว๊ปกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร > ส่วนบริการผู้ประกอบการ > 
กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ แล้ว download 

1. แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผลติภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1)
2. แบบตรวจสอบเอกสำรด้วยตนเองส ำหรับกำรขึน้

ทะเบียน: ยำแผนไทย (แบบ ก.1)

www.fda.moph.go.th
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/herbal_manual.html


ล ำดับ ตัวยำ น้ ำหนักยำ

1 การบูร 1 ส่วน

2 ใบสะเดา 2 ส่วน
3 หัสคุณเทศ 3 ส่วน

4 สมุลแว้ง 4 ส่วน

5 เทียนด า 5 ส่วน

6 โกฐกระดูก 6 ส่วน

7 ลูกจันทน์ 7 ส่วน

8 ดอกบุนนาค 8 ส่วน

9 พริกไทย 9 ส่วน

10 ขิงแห้ง 10 ส่วน

11 ดีปลี 11 ส่วน

12 ใบกัญชา 12 ส่วน

ต ำรับ ศุขไสยำศน์ 
ข้อบ่งใช้ : ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร

รูปแบบยำ : ยาผง ยาแคปซูล

ขนำดและวิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 2 กรัม 
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน น้ ากระสายยาที่ใช้ 
ได้แก่ น้ าผึ้ง หากหาน้ ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้
น้ าต้มสุกแทน

ข้อห้ำมใช้ :

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี

ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอน
หลับ และยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มี
แอลกอฮอล์ผสมอยู่

ข้อควรระวัง :
• ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็น

ลิ่ม (Anticoagulant)และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด 
(Antiplatelets)ควรระวังการใช้ร่วมกับยา Phenytoin, 
Propranolol, Theophylline และ Rifampicin เนื่องจาก
ต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

• ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสม
ของการบูรและท าให้เกิดพิษได้

• ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและมี
อาการของกรดไหลย้อน เนื่องจากต ารับยานี้มีรสร้อน

• ยานี้อาจท าให้มีอาการง่วงซึมได้ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการ
ขับข่ียานพาหนะ หรือท างาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกล เมื่อ
รับประทานยานี้

ตวัอย่างค าแนะน า



ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร ‘กองผลติภัณฑ์สมุนไพร’
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