
เรื่องเสร็จที่ ๓๒๕/๒๕๕๕  
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง  การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคมุวัตถุออกฤทธิ์  
         (ซูโดอีเฟดรีน)∗ 

   
 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ สธ ๑๐๐๓.๕/๗๕๒๒  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ปัจจุบัน
สถานการณ์ปัญหาการลักลอบนํายาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ในประเภท ๒ (ซูโดอีเฟดรีน) ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนํายาแก้หวัดดังกล่าวไปสกัดซูโดอีเฟดรีน 
เพื่อนําไปใช้ เป็นสารตั้ ง ต้นในการผลิต Methamphetamine (ICE) ซึ่ ง เป็นยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๑ ได้ทวีความรุนแรงขึ้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ในการประชุมครั้งที่ ๒๙๐-๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อปรับการควบคุมซูโดอีเฟดรีน และมีมติให้ความเห็นชอบกับร่างประกาศฯ โดยยังคง
กําหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลําดับที่ ๓๙ ระบุให้ซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุที่
ออกฤทธิ์ประเภท ๒ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุช่ือและ
จัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  
แต่แก้ไขในส่วนเงื่อนไขเฉพาะจากเดิมที่กําหนดไว้ว่า “เว้นแต่ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)  
ซึ่งเป็นส่วนผสมในตํารับยาสูตรผสม (combined drug) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
และซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) ซึ่งเป็นส่วนผสมในตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓  
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒” เป็น 
  “(๑) เว้นแต่ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) ซึ่งเป็นส่วนผสมในตํารับยา 
สูตรผสม (combined drug) ตามกฎหมายว่าด้วยยา และซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)  
ซึ่งเป็นส่วนผสมในตํารับยาเสพติดให้โทษประเภท ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
ซึ่งผู้ครอบครองมีเจตนาใช้เป็นยาเพื่อบําบัด บรรเทา รักษาโรค หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วย 

                                                 
  ∗ส่ งพร้อมหนั งสือ  ด่วนมาก  ท่ี  นร  ๐๙๐๑/๐๕๑๖   ลงวันที่   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕                     
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  



 ๒

  (๒) การนําผ่านและการส่งออกตํารับยาสูตรผสม (combined drug) ซึ่งมีซูโดอีเฟดรีน 
(pseudoephedrine) เป็นส่วนผสมตาม (๑) ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ” 
  ต่อมา มีการคัดค้านมติคณะกรรมการฯ ว่า การกําหนดเงื่อนไขเฉพาะตาม 
ร่างประกาศฯ ดังกล่าวเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการครอบครองยาที่มีส่วนผสม
ของซูโดอีเฟดรีน เนื่องจากเมื่อได้ยกเว้นตามเง่ือนไขเฉพาะตาม (๑) ทําให้ซูโดอีเฟดรีนในรูปของตํารับ
ยาสูตรผสมดังกล่าวไม่เป็นวัตถุออกฤทธิ์แล้ว แต่ (๒) กลับกําหนดให้ไม่รวมถึงการนําผ่านและ 
การส่งออก โดยกําหนดให้ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและ
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ มีผลให้การครอบครองซูโดอีเฟดรีนตาม (๑) กลับเป็นวัตถุออกฤทธ์ิ 
ซึ่งจะทําให้ผู้ครอบครองซูโดอีเฟดรีนที่มีเจตนาเพื่อใช้เป็นยาเพื่อบําบัด บรรเทา รักษาโรคหรือป้องกัน
โรคหรือความเจ็บป่วย และจะนํายาที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนติดตัวนําผ่านไปยังต่างประเทศ 
ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ในการประชุมครั้งที่ ๒๙๑-๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการกําหนดการควบคุม 
ซูโดอีเฟดรีนในร่างประกาศฯ ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการกําหนดเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการกําหนดการควบคุมซูโดอีเฟดรีน 
(pseudoephedrine) ในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภท 
วัตถุออกฤทธ์ิ (เพิ่มเติม) สามารถออกประกาศฯ โดยกําหนดเงื่อนไขเฉพาะในลักษณะนี้ได้หรือไม่  
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากออกประกาศในลักษณะนี้ไม่ได้จะต้องออกประกาศอย่างไร เพื่อให้ 
ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนส่วนรวมและเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงและ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขใช้อํานาจตามมาตรา ๖ (๑) และ (๗)๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุ
ช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ กําหนดให้ซูโดอีเฟดรีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒  
                                                 
  ๑มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (๑) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดอยู่ในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
    ฯลฯ   ฯลฯ  
   (๗) ระบุวัตถุตํารับให้เป็นวัตถุตํารับยกเว้น  
    ฯลฯ   ฯลฯ  



 ๓

และกําหนดเงื่อนไขเฉพาะให้ยกเว้นซูโดอีเฟรดีนซึ่งเป็นส่วนผสมในตํารับยาสูตรผสมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยยา และซูโดอีเฟรดีนซึ่งเป็นส่วนผสมในตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ นั้น แม้จะมี 
ซูโดอีเฟดรีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ผสมอยู่ ก็มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดมีการใช้ที่ผิดทาง 
ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธ์ิที่มีอยู่ในตํารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณที่จะทําให้เกิดมีการใช้ 
ที่ผิดทาง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๖๑๒ (๒) 
(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้ าถึ งยาแก้ห วัดไ ด้สะดวก  แต่อย่ างไรก็ตาม มาตรา ๕๙๓ แห่ งพระราชบัญญั ติ ดั งกล่ าว  
ได้บัญญัติให้ถือว่าวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็นวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภทนั้นด้วย  
  เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันปรากฏว่า มีการนํายาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของวัตถุ 
ออกฤทธ์ิประเภท ๒ (ซูโดอีเฟดรีน) ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนําไปสกัดเอาซูโดอีเฟดรีนเพื่อนําไปใช้
เป็นสารตั้งต้นในการผลิต Methamphetamine (ICE) อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ชนิด
ร้ายแรง ได้ทวีความรุนแรงแพร่ระบาดกว้างขวางในหมู่ประชาชน ยากแก่การควบคุมยาเสพติดชนิดนี้ได้ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุ 
ออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เรื่อง ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ 
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งกําหนดเงื่อนไขไว้ดังกล่าว
ข้างต้น อันเป็นการประกาศวัตถุ ตํารับยกเว้นตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญั ติ วัตถุที่ 
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ เมื่อเงื่อนไขมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๖๑ (๒) (๓) และ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่อาจประกาศให้ตํารับยา 
สูตรผสม (ยาแก้หวัด) ที่มีซูโดอีเฟดรีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ผสมอยู่ เป็นวัตถุตํารับยกเว้นได้  
 

                                                 
  ๒มาตรา ๖๑  ในกรณีวัตถุตํารับใด 
   (๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 
หลายอย่างปรุงผสมอยู่ 
   (๒) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดมีการใช้ท่ีผิดทาง  
   (๓) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีอยู่ในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณท่ีจะ 
ทําให้เกิดมีการใช้ท่ีผิดทาง และ 
   (๔) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้  
   รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวัตถุตํารับยกเว้นได้  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   วัตถุตํารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้ เมื่อปรากฏว่า 
วัตถุตํารับนั้นไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
  ๓มาตรา ๕๙  ให้ถือว่าวัตถุตํารับท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วย 



 ๔

  ส่วนประเด็นที่หารือว่า จะแก้ไขเพิ่มเติมกําหนดเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการควบคุม 
ซูโดอีเฟดรีนในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ เกี่ยวกับการครอบครอง การนําผ่าน และการส่งออก  
จะกระทําได้หรือไม่ นั้น เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจประกาศให้
ตํารับยาสูตรผสม (ยาแก้หวัด) ที่มีซูโดอีเฟดรีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธ์ิประเภท ๒ ผสมอยู่เป็นวัตถุตํารับ
ยกเว้นได้ จึงไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ต่อไป  
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