
หลักสูตร กญัชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์  

Medical Cannabis and Cannabinoids 

วันท่ี 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ห้องประชุมอารี วัลยเสวี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

ถ่ายทอดไปยังคณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

โดย คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

วันจันทร์ที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 เริ่มลงทะเบียน 8.00 น. 

1. พิธีเปิดการอบรม  

08.30-08.45 

ศ.นพ.ปิยะมติร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 

2. Health policy for cannabis on medical use (45 min) 

08.45-09.30  

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศลิป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

3. Basic information of cannabis 1 (40 min) 

a. Active constituents 

b. Cannabinoids, terpene, and entourage effects  

c. The discovery of the Endocannabinoid system 

d. Endocannabinoids and human thriving behavior 

09.30-10.10  

ดร.ภก.พงศธร มีสวสัดิ์สม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

------------------------------------- พัก 10 นาท-ี--------------------------------------- 

4. Cannabinoids and Endocannabinoid system (70 min) 

a. Molecular mechanism of active constituents 

b. Pharmacokinetics of various key active constituents 

c. Drug interaction of cannabis  

10.20-11.30 

รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสสีังข์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 



5. Legal aspect of medical cannabis (40 min) 

11.30-12.10 

ภญ. ขนิษฐา ตันติศริินทร์ กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 

------------------------------------- พักเที่ยง 50 นาที---------------------------------------- 

6. Basic information of cannabis 2 (35 min) 

a. Cannabis strains  

b. Growth manipulation 

              13.00-13.35 

นาย ทรงยศ คงกิจถาวร Nanaflora.Co.LTD  

 

7. Cannabinoid preparations (45 min) 

a. Cannabis oil 

b. Pharmaceutical preparation 

c. Other cannabis preparations 

             13.35-14.20 

ดร.ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล องค์การเภสัชกรรม 

ดร.ภญ. ชัชฎา โพธิพุกกณะ องค์การเภสัชกรรม 

------------------------------------- พัก 10 นาท-ี--------------------------------------- 

8. Cannabis based medicine group 1 (90 min) 

a. Cannabinoid use in epilepsy and multiple sclerosis 

b. Cannabinoid use in neuropathic pain 

c. Cannabinoid use in reliving anorexia in patient receiving chemotherapy  

  

14.30-16.00 

ศ.นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ (Multiple sclerosis, Seizure) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

รศ.พญ. ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ (Neuropathic pain) --- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

อ นพ นรินทร์ อจละนันท์ (Anorexia) (Anorexia) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่านละ 30 นาท ี



 

------------------------------------------ จบการอบรมวันที่ 1------------------------------------------- 

 

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 เริ่มลงทะเบียน 8.00 น. 

9. Dosing of cannabinoid products (30 min) 

              09.00-09.30น. 

ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

10. Complications from Cannabis and Cannabinoid Products (30 min) 

 a. Adverse effects  

 b. management of adverse effects  

09.30-10.00น. 

ผศ.นพ. สหภูมิ ศรสีุมะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

11. Essential lab testing (30 min) 

10.00-10.30น. 

อ. พญ. จตุพร ครองวรกลุ (พยาธิคลินิก) รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

------------------------------------- พัก 10 นาท-ี--------------------------------------- 

12. Special precautions for cannabis on medical use (90 min) 

a. Prevention and assessment of cannabis addiction and abuse 

b. Patient selection for treating medical cannabis 

c. Precaution and counselling of cannabis use 

d. Gateway theory, addiction, and brain function 

e. Impaired motivation, memory, and mental state 

              10.40-12.10น. 

นพ. ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช สถาบนับำบัดและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี

นพ.วีรวัตร อุครานันท์ รพ.ธัญญรกัษ์แม่ฮ่องสอน 

 



13. Cannabis based medicine group 2 and 3 (120 min) 

a. Potential use of cannabinoid in pain management 

b. Potential use of cannabinoid in neurological disorder 

c. Scientific evidence of interaction between cannabinoid and cancer 

d. Potential use of cannabinoid in dermatological conditions 

              13.00-15.00น. 

ศ.นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล (อาการปวด) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.นพ.พิเชษฐ์ เติมสารทรัพย์ (โรคทางระบบประสาท) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 

อ.พญ. ณัฏยา ภู่วรวรรณ (โรคมะเร็ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ. พญ. พลอยทราย รตันเขมากร (โรคผิวหนัง) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

ท่านละ 30 นาท ี

 

------------------------------------- พัก 10 นาท-ี--------------------------------------- 

14. สอบวัดความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรม 

15.10-15.40น. 

----------------------------------------- จบการอบรมวันที่ 2------------------------------------------ 


