
Cannabis Based Medicine

ในทางการแพทย์สารสกดัสารสกดั

คาํแนะนาํสาํหรับแพทย์
หมายเหต.ุ.version 1.1 นี้ มีการแกไขเนื้อหาในสไลดที่ ๓๖ (วิธีดูแลผูปวยที่ไดรับพษิจากกญัชา..เปน “ไมแนะนําใหทําการลางทอง”)



สนับสนุนการใช้สารสกดักญัชาทางการแพทย ์(Cannabis Based Medicine) ทีถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการ (Evidence Based) “ทีน่าเชือถือ”

  และปลอดภยัต่อประชาชน 



แหลงที่มาและกระบวนการผลิตสารสกัดกัญชาตองไดมาตรฐาน

และการนํามาใชตองอยูภายใตการดูแลของแพทย/เภสัชกร

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย



Cannabis Based Medicine

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

Cannabis Based Medicine                 

ที่นํามาใชรักษาผูปวย  

ตองเปนสารสกัด                                     

ที่ไดรับการรับรองจาก อย. 

Known 

chemical
compound

ทราบสดัสวนสารออกฤทธิ์

Clean 

Certified 

Organic

ปลอดโลหะหนัก ปลอดเช้ือรา 
ปราศจากสารพิษยาฆาแมลง

Follow
Clinical Practice 

Guideline

Well 

Regulated

มีข้ันตอนควบคุมดูแล และ

ตดิตามการใชอยางเหมาะสม

วิธีการบริหารยาที่ถูกตอง 



กัญชามีหลายสายพันธุ แตละพันธุก็มีสัดสวนของสารออกฤทธ์ิตางกัน

ทําใหผลการรักษาโรคและผลขางเคียงท่ีเกิดขึ้น แตกตางกัน

ดังน้ัน การใชกัญชาที่ไมทราบองคประกอบทางเคมีที่แนนอน 

ก็ไมตางอะไรกับการใหผูปวยทดลองยา

เราไม่ไดใ้ชก้ญัชาในการรักษาโรค...แต่เราใชส้ารออกฤทธิทีมีอยูใ่นกญัชา

THC



ใชเมื่อจําเปน

และควรปรึกษาแพทยที่มีความรู                  
กอนพิจารณาใช

ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย

ราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย

ใช้เมือจาํเป็น เท่านัน นะครบั
สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย 



การใชยาตองคํานึงถึงประโยชนที่คนไขจะไดรับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของยา

Palliative Care

ปวดประสาทสวนกลาง กลามเน้ือหดเกรง็จาก Multiple Sclerosis

ลมชักบางประเภท (LGS, Dravet Syndrome)

คลื่นไสอาเจียนจากเคมีบาํบัด

หลักฐานเชิงประจักษชัดเจนวาไดผลดี

มีรายงานวาอาจไดผลแตขาดขอมูลระยะยาว

ลมชักที่ด้ือตอยา

Parkinsonism

Alzheimer’s

ขาดหลกัฐานเพียงพอวาดีกวายามาตรฐาน

   อาจ มีโทษ มากกวา มีคุณ
Migraine

Insomnia

Peripheral neuropathic pain
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย



สารสกัดกัญชา กับโรคมะเร็งระยะสุดทาย

แตหากแพทยจะใชกับผูปวย

ก็ไมควรใชเปนทางเลอืกแรก

แตหากแพทยจะใชกับผูปวย

ก็ไมควรใชเปนทางเลอืกแรก

ราชวทิยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

พิจารณาใชเมื่อใชยาในกลุม Opioid 

แลวยังควบคุมอาการปวดไมได

ยาแผนปจจุบันมีประสิทธิผลสูง

และปลอดภัยกวา

ยาแผนปจจุบันมปีระสทิธผิลสูง

และมีผลขางเคียงนอยกวามาก

ยาแผนปจจุบนัมีผลขางเคียงนอย
และปลอดภัยกวามาก

คลื่นไส อาเจียน

เบ่ืออาหาร

นอนไมหลบั

2.

1.

4.

3.

ปวด1

2

3

4



สารสกัดจากกัญชา ไมมีฤทธิ์ตาน

แตสามารถบรรเทาอาการปวดหรือคล่ืนไสอาเจียนได 

ยงัไมมีหลักฐานชัดเจนพอ สําหรับ
การใชสารสกัดจากกัญชา เพ่ือรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดได

หามใชทดแทน ยาแผนปจจุบันที่ใชเปนมาตรฐานกับ
ผูปวยโรคมะเร็ง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

มะเรง็วิทยาสมาคมแหงประเทศไทย



ในระยะยาว THC ในสารสกัดจากกัญชา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

อาจสงผลตอความสามารถในการรับรู 

และความสามารถในการตัดสินใจ
(Awareness & Cognitive function)



      ในผูปวยจิตเวชทุกโรค 
              และอาจทําใหอาการทางจติ

ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย

ยงัไมมขีอบงช้ีทางการแพทย 

แย่ลงแย่ลง



ในสารสกัดจากกัญชา หากใชตอเน่ืองเปนเวลานาน
   ตอสมองที่กําลังเจริญเติบโตในเดก็และวัยรุน 

นําสารสกัดกัญชาที่มีTHC และ สารท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาทใดๆ 
มารักษาโรคในเด็กและวัยรุน  
จนกวาจะมีขอมูลการศึกษาวิจยัที่มากและนาเช่ือถือเพียงพอ 
เพ่ือยนืยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษา

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย

ยังไมสมควร 

THC
ส่งผลเสีย   ส่งผลเสีย   



Marijuana-Induced Psychosis

ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย

แพทยใชสารสกัดจากกัญชา 

25 ปี

หาม !
(THC) 

ในผูอายุนอยกวา



THC ในสารสกัดกัญชาอาจทําใหผูปวยมีอาการหลอน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

กัญชาทําใหมีอาการ เคลิ้ม และรูสึก งวง 
(หลับเรว็และนาน)

แตยงัไมมีหลักฐานวาเพ่ิมประสิทธิภาพการนอนหลับ



หัวใจเตนผิดปกติ

ความดันโลหิตแปรปรวน

อุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติ หนาวสั่น 

หนาวสั่น 

ทางเดินหายใจอุดก้ัน

1.

2.

3.

4.

5.

สารสกัดจาก กัญชา อาจทําใหขณะดมยาสลบ 

หากทราบวาผูปวยอยูระหวางการใชสารสกัดกัญชา 

ถาเปนไปได......ควรพิจารณาเลื่อนการดมยาสลบออกไปอยางนอย 72 ชม.
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย

หลอดลมไวผดิปกติ 



สารออกฤทธิ์ในกัญชา (CBD, THC) 
มีผลใหคลื่นสมอง (EEG) ผิดปกติ

ผูปวยจะทนตอยาดมสลบ (Thiopenthal, Propofol)
ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทยแหงประเทศไทย

ใหยาไปตัง้แยอะแลว 
ทําไมคนไขยงัไมหลบั

หมอคะ!

คลื่นสมองคนไขผิดปกติ



ผูปวยจะฟนจากการดมยาสลบชากวาปกติ (Delay Emergence)

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย

สารออกฤทธิ์ในกัญชา (CBD, THC) 
ทาํให้ยาคลายกล้ามเนือ(Muscle Relaxant) ออกฤทธินานขึน



ไมไดลดปวดไดดกีวายาแผนปจจุบัน                                                    
แตมกีารเสรมิฤทธิ์ หรอือาจตานฤทธ์ิเมื่อใชรวมกัน

18

ผลวจิยัยังไมยืนยันชัดเจน

ไมควรใชเปนทางเลือกแรก

แตสามารถนํามาใชรวมกับ

ยาแผนปจจุบันได

พิจารณาใชก็ตอเมื่อใชยา 

Serotonin reuptake inhibitor 

(SSRIs), Methadone, Topical 

Lidocaine แลวไมไดผล

เหมาะกับผูปวย 

Spasticity 

Multiple Sclerosis

Acute

Cancer Neuropathic

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย

Chronic

สารสกัดจากกัญชา

ผลวิจัยในคน ฤทธ์ิระงับปวด

ยังไมชัดเจน

ไมแนะนําใหใช



เฉพาะอาการกลามเน้ือหดเกร็งและอาการปวด                                         
(Central neuropathic pain) เทาน้ัน 
ที่ไดประโยชนจากการใชสารสกัดกัญชา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย



ราชวิทยาลัยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย

ยังไมมีหลักฐานทางการแพทยที่นาเช่ือถืออยางชัดเจน วา
ผูปวย Paraplegia ที่มีอาการปวด 

จะไดประโยชนการใชสารสกัดจากกัญชา 

ไมควรใช ในผูปวยhemiplegiaจากstroke เพราะอาจทําใหเกิดrecurrent stroke ได

ทั้งน้ียังควรตองรอดูผลการวิจัยที่ชัดเจน



Dravet Syndrome 
และ Lennox-Gastaut Syndrome (LGS)

ใชสารสกัดจากกัญชาในอัตราสวน                   

โดยใชควบคูกับยากันชักอื่นๆ 
เพ่ือควบคุมอาการลมชักจาก Dravet Syndrome และ LGS ได

21ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
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ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย

       การใชสารสกัดจากกัญชาในผูปวยที่มีโรคทางสมอง           
โดยไมปรึกษาแพทย อาจจะทําใหเกิดปญหาในการรักษาผูปวยและ

สรางความสับสนแกแพทยในการวางแผนการรักษาได



ควรแนะนําใหงด
เพราะอาจสงผลเสียตอทารกและการตั้งครรภ

THC  ในสารสกดัจากกญัชา 

ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทยแหงประเทศไทย

สามารถผ่านจาก “รก” 

สู่ทารกในครรภไ์ด้

หากพบวามารดามีการใชสารสกัดกญัชา  



ในกัญชา สามารถตรวจพบไดในนมมารดา

ใชผลิตภัณฑจากกญัชาทุกชนิด

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

แพทยควรแนะนําใหมารดา 

ระหวางการใหนมบุตร 

งด



ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

แพทยต์อ้งถามประวติัการใชส้ารเสพติดตวัอืน

ในหญิงตงัครรภที์มีประวติัการใชก้ญัชาทุกราย

นอกจากกญัชาแลว

 คุณแมเคยใชยาหรอืสารเสพติดอื่นหรือไมคะ ?



อ า จ ทํ า ใ ห ห ญิ ง ต้ั ง ค ร ร ภ มี อ า ก า ร ท า ง                        
จิ ต ป ร ะ ส า ท  แ ล ะ อ า ร ม ณ แ ป ร ป ร ว น 
รวมทั้ ง ส งผลต อ พัฒนาการของสมองและ
ความสามารถในการเรียนรูของทารก

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

กัญชา



เด็กที่มีประวัติ มารดาใชกัญชาระหวางต้ังครรภ 

มีแนวโนมใชสารเสพติดตัวอื่นไดงาย เมื่อโตขึ้น

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย



ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

กา
ว

เด็กที่มีประวัติ มารดาใชกัญชาระหวางต้ังครรภ 

มีแนวโนมใชสารเสพติดตัวอ่ืนไดงาย เมื่อโตขึ้น



ตอหนิ
สารสกดัจากกัญชา 

ไมมีฤทธ์ิเหนือกวายาแผนปจจุบัน
แตจะสงผลเสียตอสมองและระบบ

ประสาทมากกวา

ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย



ยังไมม ีRandomized Controlled Trials (RCTs)
อนัเปนหลักฐานเชิงประจักษที่นาเช่ือถือพอ วา

“สารสกัดจากกัญชา” สามารถรักษาโรคผวิหนังไดจริงหรือไม?

1. โรคสะเกด็เงิน (Psoriasis)

2. โรคภมิูแพ้ทางผิวหนัง (Atopic dermatitis)

3. ผนืแพ้สมัผสั (Allergic contact dermatitis)

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย

ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสตัวท์ดลอง

หรืออาสาสมคัรจาํนวนน้อย 

ซึงอาจได้ประโยชน์กบั

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย



ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

ปจจุบัน ยังไมมี Antidote สําหรับผูที่ไดรับกัญชาเกินขนาดแบบเฉยีบพลัน
โดยทั่วไปกัญชาจะหมดฤทธิ์ไปเองภายใน ๒๔-๔๘ ช่ัวโมง หรือนานกวานั้น ในผูสูงอายุ/ผูที่ตับผิดปกติ

แนะนําใหแพทย หาสถานที่สงบใหผูปวยไดพัก  รักษาตามอาการ ใหยาระงับประสาท 
ควบคุมความดันโลหติ และเคลียรทางเดินหายใจใหโลง 



สารสกัดจากกัญชา 
มีผลกระทบตอการออกฤทธิ์ของยาหลายชนิด
แพทยตองระมัดระวังในผูปวยที่ใชยากลุมน้ี

Antiplatelet

Anticoagulant

Anticonvulsant Anticonvulsant 

Antipsychotic

4

1

2

3
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย



ผลขางเคียงของกัญชา

ทองผูก

มึนงง ปวดหัว โรคหลอดเลือดสมองความคิด ความจํา แยลง

หูแววความสามารถในการตดัสินใจ
และการควบคุมลดลง งวงบอยประสาทหลอนออนลา เพลียงาย ซึมเศรา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย



อาจทําให  enzyme ของตับสูงผิดปกติ
แพทยตองติดตามการทํางานของตับอยางใกลชิด

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

สารสกดัจากกญัชา 

LFT

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย



Adjustment disorder

Chronic cough

Sore throat, Bronchitis

Conjunctivitis

Dizziness

Drowsiness

Ataxia, Gait disorder

Muscle spasm

Tachycardia vs. Bradycardia

Atrial fibrillation

Acute coronary syndrome

Euphoria

Mood disorder

Stroke

COMA

Seizure

Moderate, Severe

Mild

Marijuanas Toxicity

วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

Hypo-, Hyperthermia

Hypo-, Hypertension



วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย
การดูแลผูปวยทีไ่ดรับพิษจาก กัญชา

TACHYCARDIA

ACLS
Keep calm
Volume replacement
Diazepam

HYPEREMESIS

Stop  cannabis, 0.9% NSS
Ondansetron, 
Metoclopamide
Benzodiazepine
Haloperidol
Dimenhydrinate

ALTERATION OF 
CONSCIOUSNESS

ABCD, Clear airway
IV fluid

หามทาํGastric lavage

Activated charcoal

( เ พ ร า ะ อ า จ ทาํ ใ ห

ผู ป ว ย สํา ลั ก ไ ด )

CONFUSION
Diazepam

Antipsychotic
Blood sugar

FEAR + PARANOID

Diazepam

More Information



ผูสูงอายุ

ผูที่มีความเส่ียงตออาการปวยทางจิต

ผูที่ใชยากดประสาทอยูเดมิ

ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย

แพทยตองระวังการใชสารสกัดจากกัญชา  ใน



ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย

การติดยา (Drug Dependence)

อาการขาดการกระตือรือรน (Amotivational Syndrome)

อาการเพอ และกระวนกระวาย (Delirium and Agitation)

การใชสารสกัดจากกัญชาในระยะยาว  

เสี่ยงตอ



ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย

เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและประชาชนเปนสาํคญั

ควรควบคมุการโฆษณาและการสงเสรมิการขายสารสกัดจากกัญชา    พรอม ๆ กับ 

การใหความรูผูปวยในการใชสารสกัดกญัชาอยางถูกตอง



  ไมมีแรงจูงใจเรื่องเงิน ผลประโยชน หรือช่ือเสียงสวนตัว

ไมควรแนะนําใหผูปวยใช เพียงเพราะความเช่ือสวนตัว 
โดยปราศจาก ผลการศึกษาวิจัยที่ ถูกตองและนาเช่ือถอืเพียงพอ มารองรับ

การแนะนําใหผูปวยทดลองใช.. โดยปราศจาก ระเบียบวิธีการวิจัย
(Research Methodology) ที่ถูกตอง ...ก็ไมตางอะไรกับ...

การนําผูปวยมาเปนหนูทดลองยา เพียงเพราะความเชื่อสวนตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไดรับผลประโยชนสวนตัวไมวาทางตรงหรือทางออม

อาจหมายถึงการกระทําผิด “จริยธรรมการวจิัยในมนุษย”

แมจะมีผูปวยบางราย ที่มีอาการดีข้ึนจากการใชสารสกัดกัญชา 
แตตองตระหนักวาอาจมีผลกระทบแอบแฝง ที่ตองใชเวลานาน

 จึงจะปรากฎอาการใหเห็นภายหลงั

“อาการที่ดีขึ้นของผูปวย” กับ “การหายจากโรค”  เปนคนละเรื่องกัน
ผูปวยสวนใหญยังจําเปนตองไดรับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย

ที่ไดรับการพิสูจนและยืนยันดวยหลักการทางวิทยาศาตร แลววา 
“ไดผลจริงและปลอดภัย” ตอผูปวยในระยะยาว

การใหคาํแนะนาํเพื่อใหผูปวยใชสารสกัดกัญชา

แพทยตองตระหนกัวาDo no harm



สนับสนุนการใช้สารสกดักญัชาทางการแพทย ์(Cannabis Based Medicine) ทีถกูต้อง
     ตามหลกัวิชาการ (Evidence Based) “ทีน่าเชือถือ”

  และปลอดภยัต่อประชาชน 



ความจริงเปนยาอันประเสริฐ ไดผลคือความเช่ือ 

ถาทานหลอกคนไขแลว ทานก็ตองรักษาเขาไดหนเดียว

ลายพระหัตถถึงสมาชกิสโมสรแพทยแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั


