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กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ยากลุ่ม Opioids ในประเทศไทย 
 

                                                                พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน  
 

ยากลุ่ม Opioids เป็นยาแก้ปวดท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีประโยชน์มากในการใช้ระงบัความ
เจ็บปวดในโรคต่างๆ เช่น การผ่าตดั ความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง1 ยากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มยาส าคญัท่ีใช้ในการ
ควบคุมอาการปวดของผูป่้วยอยา่งไดผ้ล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการดูแลผูป่้วยระยะทา้ยให้มีคุณภาพนั้น
ส่ิงส าคญัประการหน่ึง คือ ตอ้งควบคุมอาการปวดของผูป่้วยให้ไดเ้พื่อให้ผูป่้วยสามารถใช้ชีวิตไดอ้ย่างมี
คุณภาพในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือ  

ยากลุ่ม Opioids แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกัคือ2 
(1) ยากลุ่ม weak opioids  ไดแ้ก่  codeine  tramadol  ใชใ้นการรักษาความปวดจากมะเร็งระดบันอ้ย

ถึงปานกลางเท่านั้น ยากล่มน้ีมีฤทธ์ิแกป้วดจ ากดั เม่ือใชถึ้งขนาดยาสูงสุดท่ีแนะน าหากยงัไดฤ้ทธ์ิระงบัปวด
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจใหเ้ปล่ียนเป็นยาในกลุ่ม strong opiod3    

(2) ยากลุ่ม strong opioids  เช่น  morphine  fentanyl  ใชก้ารรักษาความปวดจากมะเร็งในระดบัปาน
กลางถึงรุนแรงไดดี้ ยาแกป้วดกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิแรง สามารถปรับขนาดยาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆโดยไม่มีขนาดยาสูงสุด
ต่อวนั แต่ปรับตามระดับความปวดและความทนต่อยาของผูป่้วย มีช่วงของขนาดยาท่ีใช้ในการรักษา
ค่อนขา้งกวา้ง ในการใชต้อ้งตระหนกัถึงอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าและมีการป้องกนั ติดตาม และ
จดัการอยา่งเหมาะสม4 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาชนิดของยาในกลุ่ม opioids จะพบว่ายาในกลุ่มดงักล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.25225 ส าหรับประเทศไทยการใชย้าแกป้วดในกลุ่มท่ี
เป็นยาเสพติดใหโ้ทษดงักล่าวนั้นยงัมีปัญหามากในทางปฏิบติั จากเอกสารวิชาการเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมี
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 ศูนยพ์ิษวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล  
http://www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/pois-cov/Opiate.html เขา้เม่ือวนัท่ี 29/7/56 
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 ป่ิน  ศรีประจิตติชยั, การระงบัปวดมะเร็ง, http://www.pain-
tasp.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=40:cancer-pain&catid=5:pain-update-tasp&Itemid=25 
เขา้เม่ือวนัท่ี 29/7/56 
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 สมาคมศึกษาความปวดแห่งประเทศไทย, แนวทางเวชปฏิบติัความปวดจากมะเร็ง ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2556(คร้ังท่ี 1), หนา้ 38 
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 สมาคมศึกษาความปวดแห่งประเทศไทย, แนวทางเวชปฏิบติัความปวดจากมะเร็ง ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2556(คร้ังท่ี 1), หนา้ 39 
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 ตารางแสดงการแบ่งประเภทยาเสพติดใหโ้ทษ  กองควบคุมวตัถุเสพติด ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/wp-content/uploads/2012/01/narco-table-2556.pdf.pdf  เขา้เม่ือวนัท่ี 29/7/56 
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ผลต่อการเขา้ถึงยากลุ่มโอปิออยของผูป่้วยมะเร็งในสถานพยาบาลทัว่ประเทศ”6 พบวา่มีปัจจยัอยู ่3 ประการ
ดว้ยกนัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงยากลุ่มโอปิออยในการรักษาผูป่้วยมะเร็ง คือ 

(1) การขาดแคลนยากลุ่มโอปิออยของสถานพยาบาล  
(2) การท่ี อย. มีการก าหนดปริมาณการครอบครองยาเสพยติ์ดกลุ่มโอปิออยของสถานพยาบาล 
(3) ความยุง่ยากในการส่งเอกสารของสถานพยาบาล 

 มูลเหตุส าคญัของปัญหาดงักล่าวเน่ืองมาจากยากลุ่ม Opioids เป็นยาเสพติดท่ีมีกฎหมายควบคุมอยา่ง
เขม้งวด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาในระดบัโลก ทั้งปัญหาอาญากรรม การเมือง
ระหวา่งประเทศ ความมัง่คงของรัฐ ฯลฯ ดงันั้นในระดบัโลกสหประชาชาติโดยส านกังานดา้นยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจึงได้สร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมและป้องกนัยาเสพติด โดยมีพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 3 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีไดแ้ก่ 

 อนุสัญญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ.1961 และพิธีสาร ปี ค.ศ.1972 
 อนุสัญญาวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ.1971 
 อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

ค.ศ.1988 
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสหประชาชาติไดอ้อกพระราชบญัญติัหลายฉบบัเพื่ออนุวติัการ

ตามความตกลงระหว่างประเทศทั้ง 3 ดงักล่าว ซ่ึงมีพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ยากลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ดงันั้นจึง
ควรมีการพิจารณาประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าในกลุ่มน้ีเพื่อจะไดท้ราบถึงกระบวนการในการ
จดัหาและการใชย้าตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมการ
ใชย้ากลุ่ม opioids ดงัต่อไปน้ี 

1.พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดชนิดและจ านวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ท่ี

จะตอ้งใชใ้นทางการแพทยแ์ละทางวทิยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปี พ.ศ.2556 
3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 197) พ.ศ.2549 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ

ก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 ท่ีผูอ้นุญาตใหจ้  าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง  
4.กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต

ใหผ้ลิต น าเขา้ หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 พ.ศ.2552 
5.กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

6.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด พ.ศ.2517  
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 นิภารัตน์ สวสัด์ิจู, การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงยากลุ่มโอปิออยของผูป่้วยมะเร็งในสถานพยาบาลทัว่ประเทศ, 
เอกสารวชิาการ อวช.กอง ต.7, กองควบคุมวตัถุเสพติด ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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กฎหมายหลกัท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ยากลุ่ม opioids คือ พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 โดยกฎหมายน้ีเป็นการปรับปรุงพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษฉบบัเดิมให้ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนและ
เพื่อเป็นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษซ่ึงประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิกอยู7่ โดยนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนกระทัง่ปัจจุบนัมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายดงักล่าวแลว้ทั้งส้ิน 
5 คร้ัง ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุงใหก้ฎหมายมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงไปของสังคม 

ขอบเขตในการใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ไม่ใชบ้งัคบั
กบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)8 

ตามพระราชบญัญติัยาเสพยติ์ดให้โทษ พ.ศ.2522 ไดแ้บ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท9  
และไดก้ าหนดนิยามของ “ยาเสพติดให้โทษ” ไวว้า่หมายถึง ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคมีหรือ
วตัถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ แลว้ท าให้
เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นล าดบั มีอาการถอนยาเม่ือ
ขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุด
โทรมลง กบัใหร้วมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือใหผ้ลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใชผ้ลิต
เป็นยาเสพติดใหโ้ทษและสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษดว้ย  ทั้งน้ีตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามญัประจ าบา้นบางต ารับตามกฎหมายวา่
ดว้ยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู ่ดงันั้นจึงหมายความวา่ ตอ้งมีการประกาศของรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อก าหนดว่าวตัถุใดเป็นยาเสพย์ติดให้โทษตามกฎหมายโดยต้องประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา 

โดยประเภทของยาเสพติดตามพระราชบญัญติัน้ี ไดแ้ก่ 
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดใหโ้ทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
(2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน 

(Codeine) ฝ่ินยา (Medicinal Opium)10 
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 หลกัการและเหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั 
8มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 บัญญัติว่า พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบติัอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการ
ทราบทุกหกเดือน แลว้ใหค้ณะกรรมการเสนอพร้อมกบัใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือสัง่การต่อไป 

9
 มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

10
 ตามกฎหมายน้ี ฝ่ินยา (Medicinal Opium)หมายถึงฝ่ินท่ีไดผ้า่นกรรมวธีิปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือใชใ้นทางยา 
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(3) ประเภท 3 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมีลกัษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสม
อยูด่ว้ย ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(4) ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติค
แอนไฮไดรด ์(Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด ์(Acetyl Chloride) 

(5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นประเภท 1 ถึงประเภท 4เช่น กญัชา พืชกระท่อม 
ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุช่ือยาเสพติดใหโ้ทษตามมาตรา 8 (1) 

เม่ือพิจารณาจากนิยามดงักล่าวยากลุ่ม opioids จดัเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทท่ี 2 11 ซ่ึง
กฎหมายก าหนดวา่ห้าม มิให้ผูใ้ดเสพยากลุ่ม opioids เวน้แต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรคตาม
ค าสั่งของแพทย์หรือทนัตแพทย์12 และกฎหมายได้ก าหนดมาตรการในการห้ามมิให้ผลิต น าเข้า หรือ
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองยากลุ่ม opioids เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจาก อย. โดยการมียากลุ่ม 
opioids ไวใ้นครอบครองค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไดต้ั้งแต่ 100 กรัมข้ึนไปถือว่ามีไวใ้นครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย13 แต่มีขอ้ยกเวน้ใหส้ามารถมีไวไ้ดใ้นกรณีท่ี14 

(1) การมีไวใ้นครอบครองไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตวั โดยมีหนังสือ
รับรองของแพทย ์หรือทนัตแพทยซ่ึ์งเป็นผูใ้หก้ารรักษา 

(2) การมีไวใ้นครอบครองไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นส าหรับใชป้ระจ าในการปฐมพยาบาล หรือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เคร่ืองบินหรือยานพาหนะอ่ืนใดท่ีใชใ้นการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศท่ีไม่ได้
จดทะเบียนในประเทศ 

แต่ทั้งน้ีเง่ือนไขต่างๆเหล่านั้นไม่ใชบ้งัคบัแก่ อย. และให ้อย . รายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา 
และวิธีการปฏิบติัอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษทราบ
ทุกหกเดือน แลว้ใหค้ณะกรรมการเสนอพร้อมกบัใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีต่อไป15 

โดยกฎหมายน้ีบญัญติัข้ึนเพื่อใชใ้นการควบคุมการผลิต จ าหน่าย ครอบครอง การน าเขา้ การส่งออก
ส่งออก ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทต่างๆ โดยให ้อย.16เป็นหน่วยงานท าหนา้ท่ีในการควบคุมในเร่ืองดงักล่าว 
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 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
12

 มาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
13

 มาตรา 16 และ 17 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
14

 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

15
 มาตรา  5 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

16
 มาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 บญัญติัว่า “พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบติัอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการ
ทราบทุกหกเดือน แลว้ใหค้ณะกรรมการเสนอพร้อมกบัใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือสัง่การต่อไป” 
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และให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษท าหน้าท่ี17เสนอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในเร่ือง 

(1) ระบุช่ือยาเสพติดใหโ้ทษวา่ยาเสพติดใหโ้ทษช่ือใดอยูใ่นประเภทใด 
(2) เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงช่ือหรือประเภทยาเสพติดให้โทษตาม 
(3) ก าหนดมาตรฐานว่าดว้ยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธ์ิ หรือลกัษณะอ่ืนของยา

เสพติดใหโ้ทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโ้ทษ 
(5) ก าหนดจ านวนและจ านวนเพิ่มเติมซ่ึงยาเสพติดให้โทษท่ีจะตอ้งใช้ในทางการแพทยแ์ละทาง

วทิยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัรประจ าปี 
(5) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษท่ีผูอ้นุญาตจะอนุญาตให้

ผลิต น าเขา้ จ  าหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองได ้
(6) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 3 
(7) จดัตั้งสถานพยาบาล 
(8) ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อควบคุมการบ าบดัรักษาและระเบียบวนิยัส าหรับสถานพยาบาล 
นอกจากนั้นแลว้คณะกรรมการยงัมีหนา้ท่ี18 
(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในเร่ืองการก าหนดจ านวนและจ านวนเพิ่มเติมซ่ึงยาเสพติดให้โทษท่ี

จะตอ้งใชใ้นทางการแพทยแ์ละทางวทิยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัรประจ าปี 
(2) ใหค้วามเห็นชอบต่อผูอ้นุญาตในการสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(3) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการก าหนดต าแหน่งและระดับของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อ

ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
(4) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบติัราชการในการประสานงานกับส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 
(5) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกหรือมีไวใ้น

ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 4 และในประเภท 5 
(6) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษหรือตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมยากลุ่ม opioids นั้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก าหนดมาตรการในการ

ควบคุมดงัต่อไปน้ี 
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 มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

18
 มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
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1.ควบคุมการผลติ น าเข้า ส่งออก 
มาตรา 16 ก าหนดมาตรการในการควบคุมโดยห้ามมิให้มีการผลิต น าเขา้ ส่งออกยากลุ่ม opioids 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก อย. โดยกฎหมายก าหนดให้หลกัเกณฑ์การอนุญาตเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวง
ก าหนด โดยมีการออก “กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำร
ออกใบอนุญำตให้ผลิต น ำเข้ำ หรือส่งออกซ่ึงยำเสพติดให้โทษประเภท 2 พ.ศ.2552” ส าหรับเป็นหลกัเกณฑ์
ในการขอรับใบอนุญาตการผลิต การน าเขา้ การส่งออก ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2  

1.1 วตัถุประสงค์ของการผลติ น าเข้า ส่งออก 
1.1.1 อย.จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเขา้ หรือส่งออกเม่ือวา่ผูข้อรับใบอนุญาตมี

ความประสงคท่ี์จะผลิต น าเขา้ หรือส่งออกในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ท่ีใชใ้นทางการแพทยข์องประเทศ 

โดย ผูข้อใบอนุญาตตอ้งเป็นผูรั้บอนุญาตผลิต น าเขา้ หรือสั่งยาแผนปัจจุบนัตามกฎหมายวา่ดว้ยยา แลว้แต่
กรณีและตอ้งเป็นคู่สัญญากบั อย. เพื่อการจา้งผลิตหรือการจดัซ้ือยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 219 เท่านั้น 

(2) การวเิคราะห์หรือการศึกษาวจิยัทางดา้นการแพทยห์รือวทิยาศาสตร์ 
(3) การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 
(4) การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ 

1.1.2 ในกรณีท่ีผูป่้วยเดินทางระหวา่งประเทศน ายาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ติดตวัเขา้
มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรส าหรัใใชรั้กษาเพพาะตวัภายใน 30 วนั 

1.2 หลกัฐานทีใ่ช้ส าหรับการขออนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก 
ผูใ้ดตอ้งการจะผลิต น าเขา้ หรือส่งออกยากลุ่ม opioids ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตโดยให้

ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุญาตพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นค าขอดงักล่าวทุก
คร้ังท่ีจะผลิต น าเขา้ หรือส่งออก โดยค าขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาก าหนด โดยในการยืน่ค าขอรับใบอนุญาต ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการส าหรับการบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ท่ี
ใช้ในทางการแพทยข์องประเทศ โดยให้แนบส าเนาสัญญาจา้งผลิตหรือการจดัซ้ือยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ท่ีท  ากบั อย. และใหแ้นบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
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 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาเป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถผลิต ส่งออก น าเขา้ ครอบครอง นาเสพติดให้โทษแต่เพียงผูเ้ดียวโดย มาตรา 5  บญัญติัวา่ 
พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบติัอย่างอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษใหค้ณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แลว้ใหค้ณะกรรมการเสนอพร้อมกบัให้ความเห็น
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือสัง่การต่อไป 
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(ก) ในการน าเขา้ ให้แนบเอกสารหลกัฐานท่ีระบุช่ือ จ านวนหรือปริมาณและ
รายละเอียดเก่ียวกบัยากลุ่ม opioids ช่ือและท่ีตั้งของสถานท่ีท าการของผูผ้ลิตหรือผูส่้งออก และวิธีการใน
การน าเขา้มาในราชอาณาจกัรยาเสพติดใหโ้ทษดงักล่าว 

(ข) ในการส่งออก ให้แนบใบอนุญาตน าเขา้หรือหนังสือรับรองซ่ึงออกโดย
หน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางผูรั้บยากลุ่ม opioids นั้น ซ่ึงระบุช่ือ จ านวนหรือปริมาณ และ
รายละเอียดเก่ียวกบัยา ช่ือและท่ีตั้งของผูน้ าเขา้ และวธีิการในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

(2) กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการส าหรับการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจยัทางดา้น
การแพทยห์รือวิทยาศาสตร์ให้แนบโครงการศึกษาวิจยัซ่ึงระบุช่ือ จ านวนหรือปริมาณ และรายละเอียด
เก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การน าเขา้ หรือการส่งออก
ภายใตโ้ครงการศึกษาวจิยัดงักล่าวและเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีแลว้แต่กรณี  

(ก) ในการน าเขา้ ให้แนบเอกสารหลกัฐานท่ีระบุช่ือ จ านวนหรือปริมาณและ
รายละเอียดเก่ียวกบัยากลุ่ม opioids ช่ือและท่ีตั้งของสถานท่ีท าการของผูผ้ลิตหรือผูส่้งออก และวิธีการใน
การน าเขา้มาในราชอาณาจกัรยาเสพติดใหโ้ทษดงักล่าว 

(ข) ในการส่งออก ให้แนบใบอนุญาตน าเขา้หรือหนังสือรับรองซ่ึงออกโดย
หน่วยงานของรัฐของประเทศปลายทางผูรั้บยานั้น ซ่ึงระบุช่ือ จ านวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเก่ียวกบั
ยา ช่ือและท่ีตั้งของผูน้ าเขา้ และวธีิการในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

ในกรณีท่ีเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ให้แนบหลักฐานการผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(3) กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกนัและปราบปรามการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษใหแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในการน าเขา้ ให้แนบเอกสารหลกัฐานซ่ึงระบุช่ือ จ านวนหรือปริมาณ และ
รายละเอียดเก่ียวกบัยากลุ่ม opioids และวธีิการในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 

(ข) ในการส่งออก อย่างน้อยตอ้งมีหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศ
ปลายทางท่ีแสดงความจ านงขอใหส่้งยากลุ่ม opioids ไปยงัประเทศนั้น 

(4) กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมาธิการยา
เสพติดแห่งสหประชาชาติใหแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในการน าเข้า ให้แนบใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของแพทย์ท่ีให้การ
บ าบดัรักษาผูข้อรับใบอนุญาตซ่ึงระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูป่้วย การวินิจฉยัโรคหรืออาการของผูป่้วย ช่ือและ
รูปแบบของยา ขนาดยาท่ีใช้ จ านวนหรือปริมาณยาท่ีแพทยส์ั่ง ช่ือและท่ีอยู่ของแพทยน์ั้น และหนงัสือ
รับรองท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศตน้ทางท่ีผูข้อรับใบอนุญาตประสงคจ์ะน ายากลุ่ม opioids ติด
ตวัออกมา โดยการออกหนงัสือรับรองดงักล่าวให้ค  านึงถึงรายละเอียดตามท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
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การน าต ารับยาท่ีมีการควบคุมระหวา่งประเทศติดตวัในการเดินทางเพื่อใชใ้นการรักษาเฉพาะตวั (Guidelines 
for National Regulations Concerning Travellers under Treatment with Internationally Controlled Drugs) 
ซ่ึงออกตามมติของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ 

(ข) ในการส่งออก ให้แนบใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของแพทย์ท่ีให้การ
บ าบดัรักษาผูข้อรับใบอนุญาตซ่ึงระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูป่้วย การวินิจฉยัโรคหรืออาการของผูป่้วย ช่ือและ
รูปแบบของยา ขนาดยาท่ีใช ้จ านวนหรือปริมาณยาท่ีแพทยส์ั่ง และช่ือและท่ีอยูข่องแพทยน์ั้น 
  1.3 หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 ในการออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเขา้ หรือส่งออกยากลุ่ม opioids หากเอกสารหลกัฐาน
ครบถว้นถูกตอ้ง ให้ อย.พิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผูข้อรับใบอนุญาตนั้นได ้โดยแบบของใบอนุญาตให้
เป็นไปตามแบบท่ี อย. ก าหนด 

1.4 การจัดการใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตให้น าเขา้หรือส่งออกยายาเสพติดให้โทษ ในกรณี(1) การบริหารยาเสพติดให้

โทษในประเภท ๒ ท่ีใชใ้นทางการแพทยข์องประเทศ (2) การวเิคราะห์หรือการศึกษาวิจยัทางดา้นการแพทย์
หรือวทิยาศาสตร์ (3) การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ ตอ้งมีส าเนา
ใบอนุญาตอยา่งละ 5 ฉบบัและแต่ละฉบบัจะตอ้งมีหมายเลขก ากบัไวท่ี้ส าเนาใบอนุญาต ตวัอยา่งเช่น ส าเนา
ใบอนุญาตฉบบัท่ี 1 หมายเลข 1 ... ส าเนาใบอนุญาตฉบบัท่ี 5 หมายเลข 5 เป็นตน้ 

2. ใบอนุญาตและส าเนาใบอนุญาตดงักล่าวให ้อย. ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ใบอนุญาตให้มอบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อจดัส่งไปยงัเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจของ

ประเทศท่ีส่งออก 
(2) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 1 ใหม้อบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(3) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 2 ให้มอบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อน าไปยื่นให้เจา้หนา้ท่ี 

อย. สลกัหลงัเม่ือไดมี้การน าเขา้ยากลุ่ม opioids ตามใบอนุญาต 
(4) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ใหม้อบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อน าไป

ยืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรประจ าด่านท่ีน าเขา้ใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ และเม่ือไดมี้การน าเขา้ยากลุ่ม 
opioids ตามใบอนุญาต ให้เจา้หน้าท่ีศุลกากรประจ าด่านท่ีน าเขา้สลกัหลงัส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 3 
ส่งกลบัมายงั อย. ส่วนส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 4 ใหก้รมศุลกากรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(5) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 5 ให้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้
ใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

3.ส าหรับใบอนุญาตให้ส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และส าเนาใบอนุญาต
ดงักล่าวให ้อย.ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใบอนุญาตใหม้อบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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(2) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 1 ให้มอบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อส่งไปพร้อมยาเสพติด
ใหโ้ทษในประเภท 2 ท่ีส่งออก 

(3) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 2 ให้ส่งไปยงัเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของประเทศผูรั้บ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของประเทศผูรั้บไดท้  าการตรวจสอบและจดัส่ง
กลบัมา 

(4) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ใหม้อบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อน าไป
ยืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรประจ าด่านท่ีส่งออกใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ และเม่ือไดมี้การส่งออกซ่ึงยา
เสพติดให้โทษในประเภท 2 ตามใบอนุญาตแลว้ ให้เจา้หนา้ท่ีศุลกากรประจ าด่านท่ีส่งออกสลกัหลงัส าเนา
ใบอนุญาตหมายเลข 3 ส่งกลบัมายงัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 4 
ใหก้รมศุลกากรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(5) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 5 ใหส้ านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บไว้
ใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

4.การออกใใอนุญาตใหน้ าเขา้หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 และการ
จดัการส าเนาต่างๆ ในกรณีการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ อย.
อาจพิจารณายกเวน้การด าเนินการเก่ียวกใัการจดัการส าเนาๆต่าง ทั้งหมดหรือแต่ใางส่วนกไ็ด ้

5.กรณีใบอนุญาตให้น าเขา้หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท  2 กรณีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการประเภทการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติตอ้ง
มีส าเนาใบอนุญาตอยา่งละ 3 ฉบบั และแต่ละฉบบัตอ้งมีหมายเลขก ากบัไวท่ี้ส าเนาใบอนุญาต เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตฉบบัท่ี 1 หมายเลข 1 ...  ส าเนาใบอนุญาตฉบบัท่ี 3 หมายเลข 3 

ใบอนุญาตให้น าเขา้หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ และส าเนาใบอนุญาต
กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการประเภทการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาติ ให ้อย. ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใบอนุญาตใหม้อบแก่ผูรั้บอนุญาตเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ให้ส่งไปยงัด่านศุลกากรท่ีน าเขา้

หรือส่งออกเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการน ายาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ติดตวัเขา้มาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจกัรส าหรับใชรั้กษาเฉพาะตวัตามใบอนุญาตของผูรั้บอนุญาต รวมถึงการน ายาเสพติด
ให้โทษในประเภท 2 ท่ีเหลือจากการใช้รักษาเฉพาะตวัของผูรั้บอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นกลบัไปยงั
ประเทศตน้ทาง หรือกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร แลว้แต่กรณี ซ่ึงเม่ือไดมี้การตรวจสอบดงักล่าวแลว้ ให้
เจา้หน้าท่ีศุลกากรประจ าด่านท่ีน าเขา้หรือส่งออกสลกัหลงัส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 1 ส่งกลบัมายงั
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 2 ให้กรมศุลกากรเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
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(3) ส าเนาใบอนุญาตหมายเลข 3 ให ้อย. เก็บไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 
6.เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากบัดูแลยาเสพติดให้โทษให้ผูรั้บอนุญาตรายงานผล

การด าเนินการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต กรณี (1) การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ท่ีใชใ้นทาง
การแพทยข์องประเทศ (2) การวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจยัทางดา้นการแพทยห์รือวิทยาศาสตร์  (3) การ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ มายงัส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา ตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
2.การจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 
มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ไดก้ าหนดมาตรการในการห้ามจ าหน่าย

หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยากลุ่ม opioids เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก อย. นอกจากนั้นยงัก าหนดมาตรการ
การสันนิษฐานของกฎหมายดว้ยวา่ การมียากลุ่ม opioids ไวใ้นครอบครองค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไดต้ั้งแต่ 
100 กรับข้ึนไปให้ถือวา่เป็นการมีไวเ้พื่อจ าหน่าย โดยมีการออก “กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522” เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตการมี
ยากลุ่ม opioids ไวจ้  าหน่ายหรือไวค้รอบครอง ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบัน้ีก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจ าหน่ายหรือ
มียา opioids ไวใ้นครอบครอง โดยก าหนดหน้าท่ีของผูรั้บใบอนุญาตจ าหน่ายและใบอนุญาตการมีไวใ้น
ครอบครอง ก าหนดหลกัเกณฑ์และหลกัฐานในการขอใบอนุญาตจ าหน่ายและใบอนุญาตครอบครอง และ
การขอต่อใบอนุญาตหรือการขอใบแทนใบอนุญาต 

 2.1 ข้อยกเว้นของการมยีากลุ่ม opioids ไว้ในจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 
 ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ก าหนดไม่ให้น ามาตรา 17 

มาบงัคบัใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1) การมียายากลุ่ม opioids ไวใ้นครอบครองไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรค
เฉพาะตวัโดยมีหนงัสือรับรองของแพทยห์รือทนัตแพทยซ่ึ์งเป็นผูใ้หก้ารรักษา 

(2) การมียายากลุ่ม opioids ไวใ้นครอบครองไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ประจ าใน
การปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เคร่ืองบินหรือยานพาหนะอ่ืนใดท่ีใช้ในการขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจกัร แต่ถา้ยานพาหนะดงักล่าวจดทะเบียนใน
ราชอาณาจกัรโดยในการใช้ส าหรับยานพาหนะท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจกัรให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ครอบครองดว้ย 
  2.2 คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 
  มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูข้อ
ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองยากลุ่ม opioids วา่จะตอ้งเป็น 
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(1) กระทรวง ทบวง กรม องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร สภากาชาด
ไทย หรือองคก์ารเภสัชกรรม 

(2) ผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะระหวา่งประเทศ หรือ 
(3) ผูป้ระกอบวชิาชีพแพทย ์เภสัชกร ทนัตแพทย ์สัตวแพทยช์ั้นหน่ึง และ 

(ก) มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
(ข) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด

ให้โทษ กฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัการใช้สารระเหย 
กฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และกฎหมายวา่ดว้ยยา 

(ค) ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ 
(ง) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในการพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลเหล่าน้ี อย.จะตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นในการมีไวเ้พื่อ
จ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง ในการน้ี อย. จะก าหนดเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควรไวด้ว้ยก็ได ้

2.3 วตัถุประสงค์ในการจ าหน่วยหรือมีไว้ในครอบครอง 
  ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย20หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ให้ยื่นค าขอต่อ อย.21โดย อย. จะพิจารณาอนุญาตให้มีไวใ้นครอบครองไดต่้อเม่ือผูข้อมีความ
ประสงคเ์พื่อ  

(1) การผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 322 โดยผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งเป็นเภสัชกร
ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมกิจการของสถานท่ีซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 20 
แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ดว้ย 

(2) เป็นตวัอยา่งเพื่อการศึกษา  
(3) เพื่อการวจิยัทางดา้นการแพทยห์รือวทิยาศาสตร์  
(4) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

                                                           
20มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ก าหนดนิยามของ “จ าหน่าย” ว่าหมายถึง ขาย จ่าย แจก 
แลกเปล่ียน ให ้
21

 การยืน่ค  าขอน้ี ใหย้ืน่ ณ กองควบคุมวตัถุเสพติด ส านกังาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

22
 ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 3 เป็นยาส าเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนตามทะเบียนต ารับ มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษประเภท 2  ท่ี

ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแลว้ มีจ าหน่ายตามร้านขายยา ไดแ้ก่ ยาแกไ้อ ท่ีมีตวัยาโคเคอีน หรือยาแกท้อ้งเสียท่ี
มีตวัยา ไดเฟนอกซิน เป็นตน้ ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 มีประโยชน์ทางการแพทย  ์และมีโทษนอ้ยกวา่ยาเสพติดให้โทษ
อ่ืนๆ ท่ีมา กองวตัถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/narcotics/other.htm เขา้เม่ือ
วนัท่ี 29/7/56 
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  2.3.1 ใบอนุญาตจ าหน่วย ใบอนุญาตจ าหน่ายซ่ึงยากลุ่ม opioids ให้ใชแ้บบ ย.ส. 2 
ทา้ย กฎกระทรวงน้ี และแบ่งหมวดดงัต่อไปน้ี  

(1) หมวด ก. ส าหรับกระทรวง ทบวง กรม องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง 
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสัชกรรม  

(2) หมวด ข. ส าหรับผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะระหวา่งประเทศ  
(3) หมวด ค. ส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และสัตวแพทย ์

  2.3.2 ใบอนุญาตครอบครองให้ใช้แบบ ย.ส. 3 ทา้ยกฎกระทรวงน้ี และให้แบ่ง
หมวดเช่นเดียวกบัใบอนุญาตจ าหน่ายซ่ึงยากลุ่ม opioids ตามใบอนุญาตจ าหน่วย ดงันั้นใบอนุญาตน้ีจึงแบ่ง
ได ้3 หมวด คือ 

(1) หมวด ก. ส าหรับกระทรวง ทบวง กรม องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง 
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองคก์ารเภสัชกรรม  

(2) หมวด ข. ส าหรับผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะระหวา่งประเทศ  
(3) หมวด ค. ส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และสัตวแพทย ์

2.4 หน้าทีข่องได้รับอนุญาตให้ครอบครองหรือจ าหน่าย 
ผูรั้บใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองยากลุ่ม opioids ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) ผู ้รับอนุญาตจะต้องจ าหน่ายหรือครอบครองยากลุ่ม opioids ตามปริมาณท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
(2) ในกรณีท่ีผูรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองยากลุ่ม opioids เกิน

ปริมาณท่ีก าหนดตาม มาตรา 60 ใหย้ืน่ค าขอตามแบบ ย.ส. 8 ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองยาก
ลุ่ม opioids เกินปริมาณท่ีก าหนดใหใ้ชแ้บบ ย.ส. 9 

(3) เม่ือประสงค์จะซ้ือยากลุ่ม opioids เพื่อจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุญาต ใหย้ืน่ค าขอตามแบบ ย.ส. 4  

(4) การใชย้าเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ทุก
คร้ัง จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจึงจะท าการผลิตได ้
ทั้งน้ี โดยใหย้ืน่หนงัสือขออนุญาตตามแบบท่ีก าหนด  

(5) การจ าหน่ายยากลุ่ม opioids ใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่คนไขซ่ึ้งผูรั้บ อนุญาตเป็นผูใ้ห้
การรักษา จะกระท าไดต่้อเม่ือมีใบสั่งจ่ายของแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และสัตวแพทย์ ตามแบบ ย.ส. 5 
ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

(6) ให้ผูรั้บอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 จดัท า
บญัชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายเดือนและรายปีตาม
แบบ ย.ส. 6 และแบบ ย.ส. 7 ทา้ยกฎกระทรวงน้ี  
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(7) บญัชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษให้จดัท าเป็นเอกสาร 2 ฉบบั ฉบบัหน่ึงให้เสนอต่อ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินเดือนหรือส้ินปีแลว้แต่กรณี อีกฉบบั
หน่ึงพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการรับจ่ายยาเสพติดให้โทษท่ีไดล้งรายการในบญัชีดงักล่าว ให้เก็บ
รักษาไว ้ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้น ใบอนุญาตมีก าหนดหา้ปีนบัแต่วนัท่ีลงรายการคร้ังสุดทา้ยในบญัชี 

2.5 กรณกีารขออนุญาตจ าหน่ายหรือครอบครองเกนิกว่าปริมาณทีก่ฎหมายก าหนด 
มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ือง

การขอจ าหน่ายหรือครอบครองยากลุ่ม opioids เกินกวา่ปริมาณท่ีกฎหมายก าหนด ดงัต่อไปน้ี  
(1) กรณีท่ีผูรั้บอนุญาตตอ้งการท่ีจะจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง ยากลุ่ม opioids เกิน

ปริมาณท่ีก าหนดไวใ้หย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
(2) การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงโดยให้น า“กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522” มาใชบ้งัคบักบักรณีน้ีโดยอนุโลม 

2.6 การต่ออายุใบอนุญาต 
ผูรั้บอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวค้รอบครองท่ีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอ

ตามแบบ ย.ส. 10 พร้อมดว้ยหลกัฐานตามท่ีระบุ ไวใ้นแบบ ย.ส. 10 โดยใบอนุญาตน้ีให้ใชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต ถ้าผูรั้บใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ื่นค าขอแลว้จะประกอบกิจการต่อไปก็ไดจ้นกวา่ผูอ้นุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายใุบอนุญาตนั้น 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผูอ้นุญาตจะแสดงไวใ้นรายการต่ออายุในใบอนุญาตเดิม 
หรือ จะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได ้ถา้ผูรั้บอนุญาตไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ อย. 
สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต บรรดายากลุ่ม opioide ท่ีผูรั้บอนุญาตหรือผูข้อต่อใบอนุญาตมีอยู่ใน
ครอบครองใหต้กเป็นของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขใหค้่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 
  2.7 กรณผู้ีรับใบอนุญาตตาย 

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวค้รอบครองยากลุ่ม opioids ตายก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ ให้ทายาทผูค้รอบครองหรือผูจ้ดัการมรดกแจง้ให้ อย.ทราบภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บอนุญาต
ตาย และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีของ อย.มีอ านาจยดึยากลุ่ม opioids ท่ีผูรั้บอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไวท่ี้ อย. 
โดยยากลุ่ม opioids ท่ียดึไวน้ั้นใหก้ระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร23 

2.8 การออกใบแทน 

                                                           
23

 มาตรา 61 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
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ในกรณีใบอนุญาตหาย ผูรั้บอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบ ย.ส. 11 โดยใบแทนใบอนุญาตให้ใชต้ามแบบใบอนุญาตเดิมแต่ให้
ก ากบัค าวา่ “ใบแทน” ไวท่ี้ดา้นหนา้ดว้ย 

ในการน้ีเม่ือผูย้ื่นขอใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยากลุ่ม 
opioids และไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบั
ยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายยาและกฎหมายท่ีวา่ดว้ยวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทอีก24 

 
3.การจ าหน่ายยากลุ่ม opioids   
ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ก าหนดให้ อย. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทย

ท่ีท าหนา้ท่ีผลิต ครอบครอง จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก ยาเสพติดให้โทษ ทั้งน้ีเพื่อควบคุมการแพร่กระจายยา
เสพติดให้โทษในประเทศไทย ดงันั้นในการซ้ือ ขาย ยากลุ่ม opioids เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและ
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงต้องมีการวางระบบในการซ้ือ ขาย เพื่อให้
สามารถควบคุมปริมาณยาเสพติดให้โทษภายในประเทศได้ ในเร่ืองน้ีมีการออก “ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ.2517” โดยระเบียบฉบบัน้ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมทั้งส้ิน 3 
คร้ัง เพื่อใหเ้หมาะสม รัดกุม กา้วทนักบัสภาพและความเป็นไปของสังคม 

ระเบียนกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ.2517 มีวตัถุประสงค์เพื่อ ซ้ือ 
ขาย ผลิตยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทตามกฎหมาย
ว่าด้วยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท อะซิติคแอนด์ไฮไดรด์และอะซิติคคลอไรด์เพื่อส าหรับใช้ในทาง
การแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ทัว่ไป โดยเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติดใชส้ าหรับ 

(1) การซ้ือยาเสพติดและสารเคมีประเภทยาเสพติด หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท อะซิติคแอนไฮไดรดแ์ละอะซิติคคลอไรด์ 

(2) ค่าใชจ่้ายต่างๆ เก่ียวกบัการซ้ือ การผลิต การเก็บรักษา การขาย และการขนส่งยาเสพติด วตัถุท่ี
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท อะซิติคแอนไฮไดรดแ์ละอะซิติคคลอไรด์ 

(3) ค่าจา้งพนกังานตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั 
(4) รายจ่ายอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั 
โดยกฎหมายให้ อย.25เปิดบญัชีเงินทุนหมุนเวียนน้ีท่ีกรมบญัชีกลางกระทรวงการคลงั เรียกช่ือ

บญัชี “บญัชีเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด” เงินท่ีจะเขา้ในบญัชีน้ีไดต้อ้งมาจาก (1) เงินท่ีไดรั้บจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (2) เงินท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานดว้ยเงินทุนหมุนเวียน (3) เงินรับอ่ืนๆ โดยการใชจ่้าย
                                                           
24

 มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 

25
 ส่วนราชการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับเงินหมุนเวียนยาเสพติดคือ กองควบคุมวตัถุเสพติด 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูอ้นุมติั
ตามรายการ และภายในวงเงินประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั 

โดยกฎหมายไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัการ การเบิกจ่ายเงินและการท าบญัชีดงัต่อไปน้ี 
1.การเบิกเงินจากคลงั ให้ปฏิบติัตามระเบียบของกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงั

โดยอนุโลม การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจากธนาคารให้มีผูล้งนามร่วมกนัอย่างนอ้ย 2 คน ตามท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาแต่งตั้ง 

2.วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการฝากเงินใน
กิจการของเงินทุนหมุนเวยีนน้ี ใหป้ฏิบติัตามระเบียบของทางราชการท่ีไดก้ าหนดไวทุ้กประการ 

3.การบญัชีให้ปฏิบติัตามระบบบญัชีคู่ การปิดบญัชีให้กระท าปีละคร้ัง โดยถือปีงบประมาณเป็น
รอบปีหน่ึง เม่ือปิดบญัชีแลว้ใหส่้งบญัชีตน้ทุน ก าไรขาดทุนและงบดุล พร้อมดว้ยรายละเอียดประกอบงบดุล
ใหส้ านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบภายในก าหนด 120 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

4.ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบการบญัชีและการเงิน
ของเงินทุนหมุนเวยีนน้ีอยา่งนอ้ยปีละคร้ังและใหก้องควบคุมวตัถุเสพติดท าหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงาน
ของเงินทุนหมุนเวยีนน้ีรวมทั้งรายการรับจ่ายต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ทุกๆ 6 เดือน 

5.ในกรณีตอ้งมีการจ้างบุคคลเพื่อมาท าหน้าท่ีในการจดัการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้ การ
ก าหนดต าแหน่ง และอตัราค่าจา้ง ให้ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั การบรรจุการแต่งตั้ง การเล่ือน
ค่าจา้ง และการลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยอนุโลมปฏิบติัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

6.ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจวางระเบียบภายในเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
เงินทุนฯน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีได ้ 

 
4.ปริมาณยากลุ่ม opioids ทีอ่นุญาตให้ผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครอง 
ปริมาณยากลุ่ม opioids ท่ีจะอนุญาตให้ผลิต น าเขา้ ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองนั้น

พระราชบญัญติัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษท าหน้าท่ีพิจารณาถึงปริมาณเหล่านั้น 
โดยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อก าหนดปริมาณยา opioids ท่ีจะอนุญาตให้จ  าหน่ายหรือ
ครอบครอง โดยได้ระบุไวใ้น “ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับที่ 197) พ.ศ.2549 เร่ือง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรก ำหนดปริมำณยำเสพติดให้โทษในประเภท 2 ทีผู่้อนุญำตจะอนุญำตให้จ ำหน่ำย

หรือมีไว้ในครอบครอง” 
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัน้ีมีข้ึนเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนด

ปริมาณยากลุ่ม opioids ท่ี อย. จะอนุญาตให้สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร 
สัตวแพทย ์ตลอดจนผูป้ระกอบการขนส่งระหวา่งประเทศจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง เพื่อประโยชน์ใน
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การควบคุม ปริมาณยา ใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็นตอ้งใชใ้นทางการแพทย ์และมิให้ มีการน าไปใชใ้นทาง
ท่ีผดิ อนัเป็นการควบคุมการใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ รัดกุม และเหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั  

4.1 ขอบเขตการบังคับใช้ของประกาศฉบับนี้ 
ประกาศฉบบัน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการครอบครองยากลุ่ม opioids เพื่อส่งมอบให้ อย.ตามสัญญาซ้ือขาย 

สัญญาจา้ง หรือ ใบสั่งซ้ือ/จา้ง ของ อย. และประกาศน้ีให้มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป คือนบัตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2549 

4.2 อ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากมีอ านาจพิจารณาจ านวน

ปริมาณยากลุ่ม opioids ท่ีจะอนุญาตให้จ  าหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองไดป้ระจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ทา้ย
ประกาศฉบบัน้ีท่ีก าหนดปริมาณการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ฝ่ินยา มอร์ฟีน โคเดอีน โคคาอีน 
เพทิดีน เมทาโดน เฟนทานิล ซ่ึงปริมาณในการครอบครองยาเสพติดแต่ละประเภทจะไม่เท่ากนัข้ึนกบัผู ้
ครองครองวา่เป็นใคร โดยมีการก าหนดผูท่ี้ครอบครองดงัต่อไปน้ี 

(1) ท่ีสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
สภากาชาดไทย หรือองคก์ารเภสัชกรรม 

(2) ผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะระหวา่งประเทศ 
(3) แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร สัตวแ์พทย ์
(4) ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีเป็นผูด้  าเนินการของสถานพยาบาลประเภทท่ีรับและไม่รับผูป่้วย

ไวค้า้งคืนตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 โดยปริมาณของการครอบครองเป็นไปตามภาคผนวก 1 (หน่วยเป็นกรัมในรูปของเบส) 

4.3 ปริมาณในการครอบครองยากลุ่ม opioids 
ในการจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองของผูรั้บอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองให้ผูข้อ

อนุญาตแจ้งจ านวน ปริมาณ ท่ีประสงค์จะซ้ือเพื่อจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาตามแบบค าขอซ้ือยากลุ่ม opioids 

4.4 ปริมาณส าหรับใช้ในการผลติยาเสพติดให้โทษประเภทที ่3 
1.กรณีท่ีใช้ยากลุ่ม opioids ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  3 ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็น

ส่วนผสม ให้พิจารณาจ านวนปริมาณยากลุ่ม opioids ท่ีจะอนุญาตเพื่อผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณ ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 3 ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสมท่ีผูอ้นุญาตจะอนุญาตให้ผลิตหรือน าเขา้ โดย
รายละเอียดเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 180) พ.ศ.2545 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต ารับท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ท่ีผูอ้นุญาตจะ
อนุญาตใหผ้ลิตหรือน าเขา้ ในภาคผนวก 2 



17 

 

2.กรณีท่ีใช้ยากลุ่ม opioids ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 นอกจากต ารับท่ีมีโคเดอีน
เป็นส่วนผสม ให้พิจารณาจ านวนปริมาณยากลุ่ม opioids ท่ีจะอนุญาตให้มีไวใ้นครอบครองเพื่อผลิตยาเสพ
ติดใหโ้ทษในประเภท 3 ดงักล่าวไดต้ามความจ าเป็นท่ีตอ้งการใชใ้นการผลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

4.5 ปริมาณส าหรับใช้ในการศึกษาวจัิยทางวิทยาศาสตร์ 
กรณีท่ีใช้เป็นตวัอย่างเพื่อการศึกษาหรือการวิจยัทางดา้นการแพทยห์รือวิทยาศาสตร์ ให้พิจารณา

จ านวนปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ท่ีจะอนุญาตให้มีไวใ้นครอบครองไดต้ามความ จ าเป็นท่ี
ตอ้งการใชใ้นการศึกษา หรือตามความเหมาะสมของขอ้เสนอโครงการวิจยัของผูรั้บอนุญาต 

ในการค านวณและก าหนดปริมาณการอนุญาต ส าหรับผลิต น าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย ครอบครอง 
ยากลุ่ม opioids นั้นในแต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขจะท าการประกาศปริมาณโดยรวมของยากลุ่มน้ีท่ีใชใ้น
ประเทศ โดยจะออกเป็นประกาศประจ าปี26 โดยในปี พ.ศ.2556 ไดมี้ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
ก าหนดชนิดและจ านวนยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่ว
ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ.2556” ท่ีไดก้  าหนดปริมาณการใช้ยากลุ่ม opioids ส าหรับทางการแพทยแ์ละ
วิทยาศาสตร์วา่ใชป้ริมาณยาเท่าใดบา้ง โดยการประกาศน้ีจะประกาศเป็นรายปีวา่ในแต่ละปีจะใชย้าเสพติด
ให้โทษประเภท 2 ในปริมาณเท่าใดบา้ง โดยหลกัเกณฑ์ในการค านวณปริมาณยานั้นจะใชฐ้านขอ้มูลการใช้
ของปีก่อนหนา้นั้นเป็นหลกั เหตุท่ีตอ้งมีการก าหนดการใชเ้ป็นรายปีเน่ืองมาจากประเทศไทยมีพนัธกรณีตาม
ความตกลงของสหประชาชาติท่ีจะตอ้งรายงานการใชย้าเสพติดใหโ้ทษภายในประเทศ 

ดงันั้นในกรณีน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่าพิจารณาวา่เม่ือใช้ฐานขอ้มูลของปีก่อนหน้านั้นในการพิจารณาแลว้
ปริมาณการใช้ของปีปัจจุบนัจึงไม่น่าจะแตกต่างจากปีก่อนหน้าน้ีแต่อย่างใด เม่ือมีการวางแผนยุทธศาสตร์
ในระดบัชาติในเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงทา้ยของชีวิตซ่ึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การใชย้ากลุ่ม 
opioids วา่ตอ้งมีการใชใ้นปริมาณท่ีกา้วกระโดดเพื่อให้เหมาะสมกบัปริมาณผูป่้วยท่ีมีมากในปัจจุบนั ดงันั้น
หลกัเกณฑ์ในการค านวณปริมาณการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ในอนาคตจะตอ้งเปล่ียนแปลงไป
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณการใชท่ี้เพิ่มมากข้ึน 

 

                                                           
26

 มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ใหรั้ฐมนตรีก าหนดจ านวนยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  2 ท่ี
จะตอ้งใชใ้นทางการแพทยแ์ละทางวิทยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัรประจ าปี โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ชา้กว่า
เดือนมกราคมของแต่ละปี และใหก้ าหนดจ านวนเพ่ิมเติมไดใ้นกรณีจ าเป็นโดยใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกนั 
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5.หน้าทีข่องผู้รับใบอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครองยากลุ่ม opioids 
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ก าหนดหน้าท่ีของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไวใ้นมาตรา 27 

และ 28 และ 62 ดงัต่อไปน้ี 
(1) หา้มมิใหผู้รั้บใบอนุญาตจ าหน่าย จ าหน่ายยากลุ่ม opioids นอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
(2) ผูรั้บอนุญาตให้จ  าหน่ายหรือครอบครองยากลุ่ม opioids จะตอ้งจดัเก็บรักษายา ไวเ้ป็นสัดส่วน

ในท่ีเก็บซ่ึงมัน่คงแขง็แรงและมีกุญแจใส่ไว ้หรือเคร่ืองป้องกนัอยา่งอ่ืนท่ีมีสภาพเท่าเทียมกนั 
(3) ในกรณีท่ียากลุ่ม opioids ถูกโจรกรรมหรือสูญหายหรือถูกท าลายตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้  อย.

ทราบโดยมิชกัชา้ 
(4) ให้ผูรั้บอนุญาตจ าหน่าย ครอบครอง จดัให้มีการท าบญัชีรับจ่ายยากลุ่ม opioids และเสนอ

รายงานต่อ อย. เป็นรายเดือนและรายปี โดยบญัชีดงักล่าวให้เก็บรักษาไวแ้ละพร้อมท่ีจะแสดงต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไดทุ้กเวลาในขณะเปิดท าการ  ทั้งน้ี ภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีลงรายการคร้ังสุดทา้ยในบญัชี 
  

รูปแสดงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดชนิดและจ านวนยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ท่ีจะตอ้ง
ใชใ้นทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปี พ.ศ.2556 
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6.การโฆษณายากลุ่ม opioids 
ในการโฆษณายากลุ่ม opioids มาตรา 48 48/1 และ 48/2 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการโฆษณาไวด้งัต่อไปน้ี  
(1) หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณายาเสพติดใหโ้ทษ เวน้แต่ 

ก) เป็นการโฆษณายากลุ่ม opioids ซ่ึงกระท าโดยตรงต่อแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร สัตว์
แพทย ์หรือ 

ข) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากบัยาท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ 
โฆษณาท่ีเป็นเอกสารภาพ ภาพยนตร์ การบนัทึกเสียงหรือภาพตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก อย.

จึงจะใช้โฆษณาได้ โดยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 (2) การโฆษณาในสถานพยาบาลของเอกชน หา้มมิใหโ้ฆษณาเก่ียวกบัการบ าบดัรักษา หรือยินยอม
ให้ผูอ่ื้นโฆษณาโดยใชช่ื้อของสถานพยาบาล หรือช่ือหรือท่ีตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ
หรือความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชีพในสถานพยาบาลของ เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตในการโฆษณาในสถานพยาบาลของเอกชนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(3) ในกรณีโฆษณาในสถานพยาบาลของรัฐไม่มีขอ้ห้ามหรือข้อก าหนดเช่นสถานพยาบาลของ
เอกชน 

(4) ในกรณีท่ี อย. เห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีการใช้ขอ้ความ
โฆษณาไม่เป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุญาตจาก อย. ให้ อย. มีอ านาจออกค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ใหแ้กไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา 
2) หา้มการใชข้อ้ความบางอยา่งในการโฆษณา 
3) หา้มการโฆษณาหรือหา้มใชว้ธีินั้นในการโฆษณา 
4) ใหโ้ฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในการออกค าสั่งตาม 4) ให้ อย. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนกบัความสุจริตใจในการกระท าของผูท้  าการโฆษณาดว้ย 
  

7.การน ายากลุ่ม opioids ผ่านแดน 
ในกรณีน ายากลุ่ม opioids จากประเทศหน่ึงไปยงัประเทศหน่ึง มาตรา 64 แห่งพระราชบญัญติัยา

เสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัต่อไปน้ี 
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(1) ในการน าผา่นยากลุ่ม opioids ตอ้งมีใบอนุญาตของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของประเทศท่ีส่งออกนั้น
มาพร้อมกบัยาและตอ้งแสดงใบอนุญาตดงักล่าวต่อพนกังานศุลกากร กบัตอ้งยินยอมให้พนกังานศุลกากร
เก็บรักษาหรือควบคุมยานั้นไว ้

(2) ให้พนกังานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยานั้นไวใ้นท่ีสมควรจนกว่าผูท่ี้น าผ่านยาจะน ายา
ดงักล่าวออกไปนอกราชอาณาจกัร 

(3) ในกรณีท่ีผูน้ าผา่นยาไม่น ายาดงักล่าวออกไปนอกราชอาณาจกัรภายในเวลาสามสิบวนันบั แต่
วนัน าเข้า ให้พนักงานศุลกากรรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจออกค าสั่งใหผู้น้  าผา่นยาน ายาดงักล่าวออกไปนอกราชอาณาจกัรภายใน
ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกค าสั่ง  

(4) ถา้ผูไ้ดรั้บค าสั่งไม่ปฏิบติัตามใหย้าดงักล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยากลุ่ม opioids ดังกล่าวพบว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 

ประเด็นทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี ้
1.ปริมาณยาไม่เพยีงพอ 
เน่ืองจากมีการประกาศปริมาณยากลุ่ม opioids ท่ีจะตอ้งใชใ้นแต่ละปีโดยจะท าการประกาศออกมา

เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดชนิดและจ านวนยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ท่ีจะตอ้งใช้
ในทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปีในแต่ละปี นอกจากนั้นยงัมีการก าหนดปริมาณ
การครอบครองยาของสถานพยาบาลในประเภทต่างๆตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบบัท่ี 197) พ.ศ.
2549 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 ท่ีผูอ้นุญาตจะ
อนุญาตให้จ  าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง” ท่ีก าหนดให้สถานพยาบาลแต่ละประเภทสามารถครอบครอง
ยากลุ่ม opioids ชนิดใดไดใ้นปริมาณเท่าใดบา้ง (โปรดพิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบบัท่ี 197) 
พ.ศ.2549 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ท่ีผู ้
อนุญาตจะอนุญาตใหจ้ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง ทา้ยบทความน้ี) ดงันั้นถา้จะให้มีปริมาณยาท่ีเพียงพอ
กบัการใช่จึงตอ้งมีการเพิ่งปริมาณยาส าหรับการครอบครองของสถานพยาบาลในประเภทต่างๆ   

2.ภาระการจัดการทางเอกสารทีเ่กีย่วกบัการผลติ น าเข้า ครอบครอง และจ าหน่ายยากลุ่ม opioids  
เม่ือพิจารณาจากกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการ

ออกใบอนุญาตใหผ้ลิต น าเขา้ หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภท 2 พ.ศ.2552 และ กฎกระทรวง ฉบบั
ท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พบวา่ภาระการจดัการทาง
เอกสารของการผลิต น าเขา้ ส่งออก ครอบครอง จ าหน่าย ยากลุ่ม opioids นั้นมีปริมาณมาก และซบัซ้อน ดงั
จะเห็นตวัอย่างไดจ้าก การท าส าเนาใบอนุญาตในกรณีผลิต น าเขา้ ออก ยากลุ่ม opioids ท่ีมีการท าส าเนา
ใบอนุญาต 5 ฉบบัโดยแต่ละฉบบัมีหมายเลขก ากบัและกระบวนการในการจดัการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงตรงน้ี
เป็นภาระของผูท้  าการผลิต น าเขา้ ส่งออก  
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ในกรณีของการครอบครองหรือจ าหน่ายนั้นก็มีลกัษณะเดียวกันคือ ผูค้รอบครองหรือจ าหน่าย
จะตอ้งจดัการส าเนาใบอนุญาต นอกจากนั้นการจ าหน่ายหรือครอบครองก็จะมีใบอนุญาตต่างชนิดกนัอีก ซ่ึง
ยากแก่การจดัการของผูข้อใบอนุญาตมาก 

ในกรณีของการใช้ยากลุ่ม opioids นั้น ตอ้งมีการวางระบบฐานขอ้มูลของผูป่้วยวา่มีปริมาณผูป่้วย
และปริมาณการใช้ยาต่อคนเท่าใดเพื่อสร้างฐานขอ้มูลของการใช้กลุ่ม opioids ของประเทศ จึงจะค านวณ
ปริมาณการใชย้าในแต่ละปีส าหรับการสั่งน าเขา้และประกาศใชใ้นแต่ละปีได ้ 

ในเร่ืองการจดัการเอกสารการใช้ยากลุ่ม opioids นั้นเน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ได้มีการจดัท าแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีเร่ืองการติดตาม 
จดัท า ควบคุม ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าปรึกษา แกไ้ขปัญหาระบบการจดัการ และไหลเวียนเอกสารไร้
กระดาษ (paperless) ให้กบัหน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุข27 ดงันั้นในกรณีการใชย้ากลุ่ม opioids ท่ี
มีโรงพยาบาลเป็นผูใ้ชห้ลกัจึงน่าจะสามารถท าระบบฐานขอ้มูลเช่ือมโยงกนัระหวา่งโรงพยาบาลของทั้งรัฐ
และเอกชนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อลดขั้นตอนในการจดัการงานเอกสารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากยิง่ข้ึน 
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 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
http://ict.moph.go.th/ecologicalweb/organize.html เข้าเมื่อวนัท่ี 8/8/56 
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สามารถสรุปกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการใช้ยากลุ่ม opioids ได้ดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดชนิดและ
จ านวนยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 2 ท่ีจะตอ้งใช้

ในทางการแพทยแ์ละทางวทิยาศาสตร์ทัว่
ราชอาณาจกัร ประจ าปี พ.ศ.2556 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 197) พ.ศ.
2549 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการ
ก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ท่ีผู ้

อนุญาตใหจ้  าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครอง 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข
การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใหผ้ลิต 
น าเขา้ หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 

พ.ศ.2552 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเงินทุน
หมุนเวยีนยาเสพติด พ.ศ.2517 

รายละเอียดในการ
ออกใบอนุญาตการ
ผลิต น าเขา้ ส่งออก 

ก าหนดหลกัการในการควบคมุการผลติ น าเข้า สง่ออก 

ครอบครอง จ าหนา่ย โฆษณา หน้าที่ของบคุลท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

รายละเอียดในการ
ออกใบอนุญาตการ
จ าหน่าย ครอบครอง 

ก าหนดรายละเอยีดในการจดัท าบญัชีเงินทนุ

หมนุเวยีนยาเสพติด เพื่อจ าหนา่ยยากลุม่ opioids 

ประกาศปริมาณการใช้ยาเสพติด

ประเภท 2 ในแตล่ะปี 

บอกปริมาณการครอบครองยากลุม่ opioids 

ของผู้ครอบครองประเภทตา่งๆ 
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