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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากการใช้กัญชา 
2. เพ่ือให้ภาควิชาน าเสนอแนวทางในการน ากัญชา มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งวิธีการบริหารจัดการการใช้กัญชาโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ 

3. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการกัญชาทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนน าเสนอวิธีการและผลลัพธ์การด าเนินงาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเพ่ิมเติมชี้แนะให้ค าแนะน า 
3. ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง 
4. ผู้ด าเนินการประชุมสรุปสาระส าคัญเพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
สาระในการน าเสนอผลงานของภาควิชา 
1. ภาควิชาน าเสนอแนวทางในการน ากัญชาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งวิธีการบริหารจัดการ การใช้
กัญชาโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ 

2. ภาควิชาน าเสนอข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท้ังคุณประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา 
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การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานภาควิชา ครั้งที่ 109 (4/2562)  

เรื่อง กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษ ทางการแพทย์ 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.10 น. คณบดีกล่าวเปิดประชุม 
13.10 - 14.00 น. บรรยายพิเศษ “นโยบาย แนวคิด แนวทางการน ากัญชามาใช้ประโยชน์” 
 โดย ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ  
 (ที่ปรึกษากรมการแพทย์) 
 Moderator : รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ 
14.00 - 14.10 น. น าเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์ โดย รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา 
14.10 - 14.20 น. น าเสนอผลงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา โดย อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ 
14.20 - 14.30 น. น าเสนอผลงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โดย ผศ.พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา  
14.30 - 14.40 น. น าเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย อ.พญ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล 
14.40 - 14.50 น. น าเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โดย นพ.ธีรภัทร์ ธธีารัตน์กุล 
14.50 - 15.00 น. น าเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน  
 โดย อ.พญ.ธนิษฐา  ศิริรักษ์ 
15.00 - 16.00 น. ภาควิชาร่วมระดมสมองเพ่ือก าหนด Action Plan ประเด็น 

 วางแผนการใช้กัญชาเพ่ือรักษาผู้ป่วย (แพทย์ คลังยา) 
 การจัดการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กัญชา 
Facilitator: รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ 

 
หมายเหตุ : เวลาส าหรับการน าเสนอภาควิชาละ 5-10 นาที 
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บรรยายพิเศษ “นโยบาย แนวคิด แนวทางการน ากัญชามาใช้ประโยชน์” 

โดย ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ  

(ที่ปรึกษากรมการแพทย์) 
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11/29/2019 111/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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กัญชา
กับการใชทางการแพทย

ดร.นพ.อรรถสิทธิ ์ ศรีสุบตัิ

ที่ปรึกษาการแพทย

29 พฤศจิกายน 2562

11/29/2019 211/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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https://pt.slideshare.net/yassersami/evidencebased-clinical-practice-guidelines-for-medical-staff-of-health-care-organizations (Assessed April 20, 2017)
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คุณภาพหลักฐาน

• ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัว

แหงประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหง

ประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหง

ประเทศไทย

• ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
• ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
• กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

อางอิง แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ ขององคกรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดย ความรวมมือของ
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คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence)

ประเภท ก หมายถึง หลักฐานท่ีไดจาก
ก๑ การทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) หรือ

การวิเคราะหแปรฐาน (meta-analysis) ของการศึกษาแบบกลุมสุม
ตัวอยาง-ควบคมุ (randomized controlled clinical trials) หรือ

     ก๒  การศึกษาแบบกลุมสุมตัวอยาง-ควบคมุที่มีคณุภาพดีเยี่ยม 
อยางนอย ๑ ฉบับ (a well-designed, randomized controlled 
clinical trial) 
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ประเภท ข   หมายถึง หลักฐานที่ไดจาก
      ข๑ การทบทวนแบบมีระบบของการศึกษา-ควบคุม แตไมไดสุมตัวอยาง 
(systematic review of non-randomized, controlled clinical trials)  หรือ
      ข๒ การศึกษาควบคุมแตไมสุมตัวอยางที่มีคุณภาพดีเย่ียม (well-designed, 
non-randomized, controlled clinical trial) หรือ
      ข๓ หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) 
หรือ การศึกษาวิเคราะหควบคุมกรณียอนหลัง (case-control analytic studies) 
ที่ไดรับการออกแบบวิจัยเปนอยางดี ซ่ึงมาจากสถาบันหรือกลุมวิจัยมากกวาหน่ึง
แหง/ กลุม หรือ
      ข๔ หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซ่ึงมี หรือไมมี
มาตรการดําเนินการ 

คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence)
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GRADE recommendation

https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html (Assessed 2 July 2018)
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สารประกอบในกัญชา (มากกวา 400 ชนิด)

กัญชา
(สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวทิยาประมาณ 480 ชนิด) 

Cannabinoids

(66-100 ชนิด)

Non cannabinoid
(20-40+ ชนิด) 

อ่ืนๆ
(มากกวา 100 ชนิด)

เผาไหม
(สารเคมีประมาณ 2,000 ชนิด)  

11/29/2019 811/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Cannabinoids

สารท่ีออกฤทธิต์อจติประสาท

1.Cannabinol (CBN)
2.Cannabinodiol (CBDL)
3.Δ-9-tetrahydrocannabinol

(THC)

สารท่ีไมออกฤทธิต์อจติประสาท

1.Cannabigerols (CBG)

2.Cannabichromenes (CBC)
3. Cannabidiols 
   (CBD)
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Cannabis for Medical Use (level benefit)

• ภาวะคลื่นไสอาเจียนจากเคมีบําบัด
• โรคลมชักรักษายากในเด็ก & โรคลมชักที่ดื้อตอยารักษา
• ภาวะกลามเนื้อหดเกร็งในผูปวยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
• อาการปวดประสาทสวนกลางที่รกัษาดวยวิธตีางๆ ไมไดผล

ไดประโยชน

• โรคพารกินสัน                   - โรคอัลไซเมอร
• โรคปลอกประสาทอักเสบ (ที่ไมใชปลอกประสาทเสือ่มแข็ง)
• ผูปวยที่ดูแลแบบประคับประคอง  - ผูปวยมะเรง็ระยะสุดทาย
• โรควิตกกังวล (GAD)                - โรคอ่ืนๆ 

นาจะได
ประโยชน

(ควบคุมอาการ)

• การรักษามะเร็งตางๆ, โรคอ่ืนๆ โดยตองศึกษาใน         
หลอดทดลอง  สัตวทดลอง  และ ในคน 

อาจจะได
ประโยชน

29/11/62 1011/29/2019 1011/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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โรค/ ภาวะที่
ไดประโยชนในทางการแพทย
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Cannabinoids (dronabinol or nabiximols vs placebo) 

(OR 3.82 [95% CI, 1.55 - 9.42]; 3 trials)

The health effects of cannabis and cannabinoids. A report of The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine; 2017.

Whiting PF. Cannabinoids for medical use : a systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;313(24):2456-73.

Smith LA. Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy. Cochrane Database of SR 2015.  

(คุณภาพหลักฐาน: ก1)

(GRADE rating: Very low)

1. ภาวะคลื่นไส และอาเจียนจากยาเคมีบําบัด

   เมื่อรักษาดวยยาอ่ืนๆ แลวไมไดผล

(Chemotherapy induced Nausea and Vomiting)

29/11/62 1211/29/2019 1211/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Chemotherapy Induced N/V

• Dronabinol : synthetic form of THC

• Nabiximols (Sativex®) : specific extract of Cannabis

•Oral mucosal spray
• Each ml contains 27 mg THC and 25 mg CBD; (1 : 1)

Whiting PF. JAMA 2015;313(24):2456-73
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Chemotherapy induced nausea & vomiting

Cochrane Systematic Review

Cannabis-based medicines 
may be useful for treating 
chemotherapy-induced nausea 
and vomiting that responds 
poorly to commonly used      
anti-sickness medicines

Smith LA. Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy. Cochrane Database of SR 2015.  

29/11/62 1411/29/2019 1411/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

2. โรคลมชักที่รักษายาก และ ลมชักไมสามารถ
คุมอาการชักดวยยา 2 ชนิดข้ึนไป 

     (Intractable epilepsy)

Cannabidiol oral solution (20 mg/kg/day) versus placebo 
(seizure frequency, -22.8 percentage points [95% CI, -41.1 to -5.4]; P=0.01)

Devinsky O. N Engl J Med 2017 May 25;376(21):2011-2020. 

(คุณภาพหลักฐาน: ก2)

10



29/11/62 1511/29/2019 1511/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Cannabidiol in Epilepsy

1) Devinsky O. N Engl J Med 2017 May 25;376(21):2011-2020. 2) Perucca M. J Epilepsy Res 2017;7(2):61-76.   

29/11/62 1611/29/2019 1611/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

3. ภาวะกลามเน้ือหดเกรง็ (spasticity) ในผูปวยโรค
ปลอกประสาทเส่ือมแข็ง (multiple sclerosis) ที่
รักษาดวยยาอ่ืนๆ แลวไมไดผล

Oral cannabis extract or THC versus placebo
Improved spasticity significantly (p = 0.03)

  (Patient’ reported spasticity) 

61% in OCE (95%CI 54.6, 68.2),  60% in THC (95%CI 52.5, 66.8), 

46% in placebo group (95%CI 39.0, 52.9) 

Zaiicek J, et al. Lancet 2003 Nov 8;362(9395):1517-26.
(คุณภาพหลักฐาน: ก2)
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29/11/62 1711/29/2019 1711/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Spasticity : 
• reduced spasticity by patient’s reported but not reduced spasticity 

measured by physician (oral cannabis extract & THC)

Pain :
• oral cannabis extract may reduce central pain
Urinary incontinence :
• nabiximol (spray) may reduce urinary frequency if use in short 

period (10 weeks) 

Cannabis in Multiple Sclerosis

(คณุภาพหลักฐาน: ก2)Zaiicek J, et al. Lancet 2003 Nov 8;362(9395):1517-26.

29/11/62 1811/29/2019 1811/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Spasticity in Multiple sclerosis

• Dronabinol : synthetic form of THC 

• Nabiximols (Sativex®) : specific extract of Cannabis
• Oral mucosal spray

• Each ml contains 27 mg THC and 25 mg CBD; (1 : 1)1

• [Cannabis extract (Cannador) capsule 2.5 mg THC and 1.25 CBD;(2 : 1)2]  

1. Whiting PF. Cannabinoids for medical use : a systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;313(24):2456-73.

2. Zaiicek J, et al. CAMS Study. Lancet 2003 Nov 8;362(9395):1517-26.
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29/11/62 1911/29/2019 1911/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Neuropathic pain

• Nabiximols : specific extract of Cannabis
• Oral mucosal spray; < 24 sprays/day

Serpell M. Eur J Pain. 2014;18:999-1012

29/11/62 2011/29/2019 2011/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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โรค/ ภาวะที่
นาจะไดประโยชนในทางการแพทย
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29/11/62 2111/29/2019 2111/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Cannabinoids and Dementia

no evidence that 
cannabinoids are 
effective in the 
improvement of 
disturbed behavior in 
dementia or in the 
treatment of other 
symptoms of dementia

29/11/62 2211/29/2019 2211/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Generalized Social Anxiety Disorder (SAD)

CBD reduced anxiety in SAD compared with 
placebo during a simulated public speaking test

• 24 subjects, double-blinded study design

Anxiety Visual Analogue Mood Scale (anxiety factor scale; 0-100)

mean difference, −16.52, P = .01

Bergamaschi MM. Neuropsychopharmacology (2011) 36, 1219–26.

(คุณภาพหลักฐาน: ก2)

(Grade rating: Very low)
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DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Anorexia nervosa

Dronabinol (oral capsule 2.5 mg twice daily for 4 weeks) 

versus placebo 

Double-blind, randomized controlled crossover study

24 participants (adult women aged 18 years or over)

(weight gain 0.76 kg [95%CI 0.23 to 1.29]; p < 0.01)

คุณภาพหลกัฐาน ก2 
Andries A. Int J Eat Disord 2014 Jan;47(1):18-23.

29/11/62 2411/29/2019 2411/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Palliative care

Cancer
• no improvement of caloric intake, appetite, nausea 

and vomiting, 30% pain reduction, health-related 
quality of life

HIV

• increase body weight and appetite

no improvement for nausea and QoL 

Mücke M. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2018; 9: 220–234
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29/11/62 2511/29/2019 2511/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Association between Cannabis use and Psychosis

Sample DM. J Psychopharmal 2005; 19:187-94.

29/11/62 2611/29/2019 2611/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

Cannabinoid and Adverse events 

• เหตุการณไมพึงประสงคโดยรวม   3.03 เทา (OR 3.03 [95%CI 2.42, 3.80])

• รุนแรง (serious)            1.41 เทา (OR 1.41 [95%CI 1.04, 1.92])

• ผูปวยถอนตวัเน่ืองจาก AE       2.94 เทา (OR 2.94 [95%CI 2.18, 3.96])

• Nervous system disorders  3.17 เทา (OR 3.17 [95%CI 2.20, 4.58])

• Psychiatric disorders          3.10 เทา  (OR 3.10 [95%CI 1.81, 5.29])

• Disorientation            5.41 เทา (OR 5.41 [95%CI 2.61, 11.19])

• Dizziness                       5.09 เทา (OR 5.09 [95%CI 4.10, 6.32])

• Euphoria 4.08 เทา (OR 4.08 [95%CI 2.18, 7.64])

• Confusion 4.03 เทา (OR 4.03 [95%CI 2.05, 7.97])

Whiting PF. JAMA 2015;313(24):2456-73.
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29/11/62 2711/29/2019 2711/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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นพ.ชาตรี บานช่ืน. กัญชาทางการแพทย

29/11/62 2811/29/2019 2811/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

รูปแบบคลินิกใหคําปรึกษา

กัญชาทางการแพทย
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29/11/62 2911/29/2019 2911/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

DMS: Guidance on cannabis for medical use

เอกสารวิชาการสําหรับ

บุคลากรทางการแพทย

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2562
(กรกฎาคม 2562)

11/29/2019 3011/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

การจัดระบบเฝาระวงัติดตาม AE

•  Call center 1165 สบยช.รับรายงาน AE (24 ชั่วโมง)

• แนวทางการดูแลรักษาภาวะ Cannabis intoxication ที่ ER

• แบบประเมินความเสี่ยงการใชกัญชาในทางท่ีผิด และ/หรือ ติดยา

•  ระบบสงตอกรณีเกิด Psychoactive effects โดยความรวมมือ

   ของ กรมการแพทย และ กรมสุขภาพจิต
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29/11/62 3211/29/2019 3211/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Cannabis (derivatives)
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29/11/62 3311/29/2019 3311/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids

29/11/62 3411/29/2019 3411/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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29/11/62 3511/29/2019 3511/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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สํานักงานคณะกรรมกานอาหารและยา. 11 มีนาคม 2562

29/11/62 3611/29/2019 3611/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย

DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

กองควบคุมยาเสพติด. สํานักงานคณะกรรมกานอาหารและยา. 
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11/29/2019 3711/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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หลักสูตรของหนวยงานตางๆ ที่ขอรบัการรับรอง

• สภาเภสัชกรรม

• คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

• สมาคมประสาทวิทยา

• เขตสุขภาพที่ 10 และ 12 

29/11/62 3811/29/2019 3811/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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http://www.e-learningimrta.dms.moph.go.th/

การอบรมการใชกัญชาทางการแพทย
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นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 8 สิงหาคม 2562

29/11/62 4011/29/2019 4011/29/201929/11/201911/29/2019 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนกรมการแพทย
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การรักษาโรคกรณจีาํเปนสาํหรับผูปวยเฉพาะรายภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา

นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 8 สิงหาคม 2562
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นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 8 สิงหาคม 2562

การรักษาโรคกรณจีาํเปนสาํหรับผูปวยเฉพาะรายภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา
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นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 8 สิงหาคม 2562

การรักษาโรคกรณจีาํเปนสาํหรับผูปวยเฉพาะรายภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา
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   แผนการวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย

�1. สารสกัดกัญชาที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งในหลอดทดลอง (อยูระหวางดําเนนิการ)

2. ประสิทธผิลและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชาในหนทูดลอง 

  (โครงการ 1, 2 ไดรับงบประมาณแลว)

3. Effectiveness and QoL evaluation of cannabinoids                   

in advanced stage cancer (ดําเนินการ phase I)

4. โครงการวิจัยสารสกัดกัญชากับโรคระบบประสาท 

(Parkinson, Dementia, Trigeminal neuralgia)

5. โครงการวิจัยสารสกัดกัญชากับโรคผิวหนงั (Psoriasis, Acne valgaris)

(โครงการขอ 3, 4, 5 proposal แลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ ขออนุมัติ EC   
และ รองบประมาณ)
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THANK YOU
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การเสนอผลงานภาควิชาอายุรศาสตร์ 

โดย รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา 
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QA คณะ คร้ังที ่109 (4/62)
กัญชา ประโยชน์ทางการแพทย์ – โทษภยั

น.พ. พรชัย  สถริปัญญา
ภาควชิาอายุรศาสตร์

ใต้ดนิ มาอยู่ บนดนิ Locked to Unlocked

เจ้าหน้าที่เตรียมเผาทาํลายกัญชาของ
กลางที่ จ. พระนครศรีอยุธยา เม่ือปี 2550

เจ้าหน้าที่ช่างนํา้หนักกัญชาที่โรงงานผลิต
ในอสิราเอล ซึ่งเป็นหน่ึงในประเทศที่
อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้

https://www.bbc.com/thai/thailand-44119656
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          รัฐบาล-สนช. จะผ่านกฎหมาย“ปลดลอ็ค”กัญชา
          เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
              7 พฤศจิกายน 2018               https://www.bbc.com/thai/thailand-44119656

กฎหมายใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์มีผลบังคับใช้
แล้วในวันนี ้หลังจากเม่ือ18 ก.พ. 2562 ราชกจิจานุเบกษา 
เผยแพร่พระราชบัญญัตยิาเสพตดิให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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 นักวชิาการ แพทย์
การเมือง รัฐบาล 
ฝ่ายปกครอง

     ประชาชน  ผู้ป่วย
ปล่อยเสรี  หรือ ภายใต้การกาํกับควบคุม
ของบุคลากรสาธารณสุข ?        Misusing !

ข้อมูลจากส่ือ
สังคมออนไลน์

Evidence‐based studies
Factual knowledge ความสงบสุข ปลอดภยั
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การเสนอผลงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

โดย อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ 
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ภาควชิาวสัิญญีวทิยา
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
ปัณณวชิญ์ เบญจวลีย์มาศ

ภาควชิาวสัิญญีวทิยา
วธีิการบริหารจดัการการใช้กัญชาโดยไม่ได้อยู่ภายใต้                          
การควบคุมดแูลของแพทย์ในการให้ยาระงบัความรู้สึก
แนวทางในการนํากัญชามาใช้ในการดแูลผู้ป่วยที่มีความปวด
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การใช้กัญชากับการระงบัความรู้สึก

ปฏกิริิยาทางเภสัชวทิยาระหว่างกัญชากับยาระงบัความรู้สึกส่วนใหญ่เป็น
การศกึษา preclinical 
พบว่าสาร THC ทาํให้ฤทธ์ิของยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือด เช่น 
pentobarbital, thiopental, ketamine, propanidid and alfaxolone/alfadolone
นานขึน้
ขนาดของสาร THC มีปฏกิริิยาขัดกัน้ฤทธ์ิการระงบัความรู้สึกของ Thiopental 
และ propofol
Fleisberg และคณะ พบว่าปริมาณยา propofol ในระยะนําสลบ ในผู้ป่วยที่มี
ประวัตกิารสูบกัญชาสูงขึน้อย่างมีนัยสาคัญทางสถติ ิ

การใช้กัญชากับการระงบัความรู้สึก

ปฏกิิริยาของกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชากับยาดมสลบไอระเหย  sevoflurane มีผล
ทาํให้ระดบัสารแคนนาบนิอยด์ (Cannabinoid)ที่ร่างกายสร้าง คือ อะนันดาไมด์ 
(anandamide) ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ

ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา มีภาวะทนต่อยาดมสลบไอระเหย 
(isoflurane, desflurane, sevoflurane) คือทาํให้สลบยากขึน้
Iberac และคณะ  พบว่าสารสกัดจากกัญชา Nabiximols (Sativex®) ที่มีต่อค่า bispectal
index (BIS) ปริมาณของ Nabiximols ที่เพิ่มขึน้ มีผลทาํให้ค่า BIS สูงขึน้อย่างมีนัยสาํคัญ
โดยไม่มีผลต่อระดบัความลึกของการระงบัความรู้สึก 
กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชาทาํให้คล่ืนไฟฟ้าสมอง (electroencephalogram ; 
EEG) ผิดปกต ิ
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การใช้กัญชากับการระงบัความรู้สึก

การศึกษาผลกระทบระหว่างกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชากับ    
ยาหย่อนกล้ามเนือ้ (muscle relaxant) เป็นการศึกษาใน
สัตว์ทดลอง 
กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา เสริมฤทธ์ิและทาํให้ผลของยา
หย่อนกล้ามเนือ้ชนิด non-depolarizing muscle relaxant นานขึน้ 
กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา เสริมฤทธ์ิยา norepinephrine                                    
ทาํให้กล้ามเนือ้หวัใจของผู้ป่วยที่ได้รับยาดมสลบ ตอบสนองต่อ 
catecholamines มากขึน้ 

การใช้กัญชากับการระงบัความรู้สึก

การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตดัจงึมีความสาํคัญมาก เพื่อให้ทราบระดบัของการใช้
กัญชาและสารสกัดจากกัญชา 
สิ่งสาํคัญที่วสัิญญีแพทย์ ต้องทราบ คือ 

I. ต้องระบุได้ว่าผู้ป่วยเป็นผู้ใช้รายใหม่ หรือ
II. เป็นผู้ที่มีประวัตกิารใช้มานาน 
III. ระยะเวลาที่ใช้ครัง้ล่าสุด เน่ืองจากระยะเวลาและปริมาณของกัญชามีผลต่อ

ร่างกายต่างกัน 
IV. การใช้เพื่อนันทนาการ ควรสอบถามถงึประเภทของสารที่ใช้ อาท ิเป็นสาร

สังเคราะห์ เป็นเคร่ืองเทศ และอ่ืนๆ 
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Echeverria-Villalobos M, et al “Perioperative care of cannabis users: A comprehensive review of pharmacological and anesthetic considerations,”
2019, J Clin Anesth., 

ประเดน็ที่ต้องพจิารณา คาํแนะนํา
ความรุนแรงของการใช้ • เป็นผู้ใช้ใหม่, ผู้ใช้มานาน, ผู้ใช้ในปริมาณที่สูง

• วัตถุประสงค์การใช้เพื่อการรักษา หรือนันทนาการ
• ความถ่ีในการใช้
• ปริมาณที่ใช้, ปริมาณของการสูบ
• เวลาที่ใช้ครัง้สุดท้าย

ผู้ใช้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชามา
นาน

• ชนิดที่ใช้
• วธีิการในการใช้
• ประวัตกิารเจบ็ป่วยที่ผ่านมา โดยเฉพาะ                    
อาการคล่ืนไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง (hyperemesis)        
ภาวะที่หลอดลมมีความไวเพิ่มขึน้ (hyperreactive)
ภาวะหนาวส่ันอย่างรุนแรงในการผ่าตัดครัง้ก่อน

ผลกระทบในระบบต่างๆของร่างในผู้ที่ใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา 

การใช้กัญชากับการระงบัความรู้สึก

การผ่าตดั ควรหลีกเล่ียงอย่างน้อย 72 ช่ัวโมง 
    หลังการใช้กัญชาครัง้ล่าสุด
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การใช้กัญชาในการระงบัปวด

การระงบัปวดเฉียบพลัน
การระงบัปวดเรือ้รัง
Chronic Non-cancer Pain

Chronic Neuropathic Pain
Cancer Pain และ Palliative (end of life) cancer pain

การใช้กัญชาในการระงบัปวดเฉียบพลัน
การศกึษาความปวดแบบเฉียบพลันทางคลินิกในสัตว์ทดลอง พบว่าช่วยลดความปวดแบบ
เฉียบพลันได้  สาร THC มีประสิทธิภาพลดความปวดได้มากกว่ามอร์ฟีนเกือบ 10  เท่า โดยที่สาร 
THC จะส่งสัญญาณไปยัง delta และ kappa opioid-receptors แต่ทาํให้อุบัตกิารณ์การเกดิ
ผลข้างเคียงของยา opioids สูงขึน้
Bakshi C และคณะ ศกึษาในสัตว์ทดลองที่ได้รับสาร THC สามารถลดความต้องการยามอร์ฟีน
ลดลงได้ 3.6 เท่า เม่ือเทยีบกับกลุ่มควบคุม

การศกึษาในมนุษย์ พบว่า cannabinoids ไม่มีผลในการระงบัปวดแบบเฉียบพลันเม่ือ เทยีบกับ
ยาหลอก (placebo) 
ประสิทธิภาพการลดความปวดขึน้กับปริมาณของสาร THC ที่ได้รับ ในกลุ่มที่ได้รับในปริมาณที่ตํ่า
จะมีประสิทธิภาพในการลดความปวด ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงมีผลทาํให้ปวดมากกว่าปกติ

การใช้สารสังเคราะห์ cannabinoids (dronabinol and nabilone) ในการระงบัปวดหลังผ่าตัด 
พบว่าสารทัง้สองไม่มีผลช่วยลดความปวดหลังผ่าตัด
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การใช้กัญชาในการระงบัปวดเรือ้รัง

RCT จาํนวน 29 งานวจิยัมี 22 งานวจิยัพบว่ากัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา
ช่วยลดอาการปวดเล็กน้อย
ใน non-cancer pain โดยไม่ทาํให้เกดิผลข้างเคียงเพิ่มมากขึน้ แต่ได้ผลดใีน
การรักษาความปวดจาก multiple sclerosis และ spasticity 
ช่วยบรรเทาความปวดได้ดพีอประมาณ ใน neuropathic และ cancer-
related pain

การใช้กัญชาในการระงบัปวดเรือ้รัง
Chronic Noncancer Pain 

มีหลักฐานที่สอดคล้องกันถงึประสิทธิภาพของกัญชา (ด้วยวธีิการสูบ/ไอระเหย, 
nabiximols, dronabinol) ช่วยบาํบดัความปวดเรือ้รังที่ไม่ใช่ความ
ปวดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การรักษาด้วยวธีิแบบดัง้เดมิล้มเหลว

ยา Nabiximols ให้ผลในการลดความปวดทัง้ขณะพกัและเคล่ือนไหวได้ด ี
และช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนดขีึน้  

Stockings E และคณะ มีความเหน็ว่ากัญชาไม่น่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ
สูงสาํหรับอาการปวดเรือ้รังที่ไม่ใช่ความปวดมะเร็ง
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การใช้กัญชาในการระงบัปวดเรือ้รัง

Chronic Neuropathic Pain 
Häuser W และคณะ พบว่ากัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาทาํให้ความปวดลดลง ≥ 
30 (NNT= 6, NNH = 25) ด้วยการระงบัปวดที่ได้ผลไม่ดนัีก โดยมีอาการข้างเคียงสูง 
Allan GM และคณะ ศกึษาและตดิตามผู้ป่วยneurophatic pain เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
กลุ่มที่ได้รับ cannabinoids พบความปวดลดลงร้อยละ 38 ในขณะที่กลุ่มควบคุม
ความปวดลดลงร้อยละ 30 (NNT= 14) 
Canadian Pain Society แนะนําให้ใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นทางเลือกที่
สามในการรักษา โดยให้เลือกใช้ serotonin reuptake inhibitors(SSRIs), 
methadone และ topical lidocaine ก่อน

การใช้กัญชาในการระงบัปวดเรือ้รัง
Cancer Pain และ Palliative (end of life) cancer pain

หลักฐานทางคลินิกในการใช้ cannabinoids (dronabinol, nabiximols) ในการบา
บดัความปวดมีค่อนข้างจากัด
Häuser W และคณะ พบว่า cannabinoids ทาํให้ความปวดลดลงมากกว่าร้อยละ 30 
ซึ่งดกีว่ากลุ่มทดลองเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ 
Allan GM และคณะ ศกึษาและตดิตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ พบว่าลด
ระดบัความปวดลงร้อยละ 30 ในขณะที่กลุ่มควบคุมความปวดลดลง ร้อยละ 23 
(NNT= 15) นอกจากนีย้ังพบว่า กลุ่ม chronic pain ค่า pain scale (0-10) ในกลุ่มที่
ได้รับ cannabinoids คะแนนความปวดเฉล่ียอยู่ที่ 6 และคะแนนความปวดลดลง
1.2-1.8 ในขณะที่กลุ่มควบคุมความปวดเฉล่ียอยู่ที่ 6 และคะแนนความปวดลดลง 
0.8
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ข้อแนะนําในการใช้โดยแบ่งตามประเภทของความปวด
ชนิดของความปวด คําแนะนํา

Acute Pain • ไมแ่นะนําให้นํา cannabinoids มาใช้
• ไมพ่บประโยชน์ในการนํามาใช้ และมีผลข้างเคียง

Chronic Neuropathic Pain • ไมแ่นะนําให้ใช้เป็นทางเลือกแรก หรือทางเลือกท่ีสองในการรักษาก่อน
• ผู้ ป่วยท่ีควรพิจารณาในการใช้ ควรเป็นผู้ ป่วยท่ีได้รับยาในการรักษามาแล้ว
มากกวา่หรือเทา่กบั  3 ชนิด แล้วอาการปวดยงัไมท่เุลาลง
• การให้ medical cannabinoids เป็นเพียงแคย่าเสริมร่วมกบัยาแก้ปวดในแผนการ
รักษา

Cancer Pain และ Palliative (end of 
life) cancer pain

• ไมแ่นะนําให้ใช้เป็นทางเลือกแรก หรือทางเลือกท่ีสองในการรักษา
• ผู้ ป่วยท่ีควรพิจารณาในการใช้ ควรเป็นผู้ ป่วยท่ีได้รับยาในการรักษามาแล้ว
มากกวา่หรือเทา่กบั 2 ชนิด แล้วอาการปวดยงัไมท่เุลาลง
• การให้ medical cannabinoids เป็นเพียงแคย่าเสริมร่วมกบัยาแก้ปวดในแผนการ
รักษา
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PLAN: Medical Cannabis  
Utcharee Intusoma

Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, PSU

WHY ME?
•Pediatric Neurologist
•FIELDS 

• Epilepsy genetics
• Epidemiology 
• Research Ethics 

•Supervisor: Ethics Conference พ.ค. 62 เรือ่งกญัชาทางการแพทย์
•ผา่นการอบรมผูใ้ชก้ญัชาทางการแพทย ์กรมการแพทย ์2-3 กนัยายน 62
• รว่มรา่ง guideline สาํหรบัการใช ้CBD oil (SAS) รกัษาโรคลมชกัในเดก็

• Chair of Commission Epilepsy 
Classification ILAE

• คน้พบยนีโรค Dravet syndrome
• ผูผ้ลกัดนั medical cannabis ใน 

AU ใหถ้กูกฎหมาย

Prof. Ingrid Scheffer
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My Experience on Medical Cannabis Use?

• เคยเหน็คนไขใ้ช ้CBD oil ทีต่่างประเทศ ดบีา้ง ไมด่บีา้ง
• 2561-62 มผีูป้กครองผูป้ว่ยลมชกั ถามถงึน้ํามนักญัชาหลาย
ครอบครวั บางคนซือ้มาน้ํามนักญัชามาทดลองแลว้ ไมม่ใีครรู้
องคป์ระกอบหรอืสดัสว่นของ cannabinoids 

• 3 ราย ทีล่องใชน้ํ้ามนักญัชาตามผูข้ายแนะนํา ไมม่รีายใดไดผ้ล

ไม่มีประสบการณ์สัง่ใช้ยาด้วยตนเอง
No conflict of interest with Cannabis producers or providers

Medical Cannabis in
Songklanagarind Hospital
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Threats or Opportunities ?
• Legalization
• Special Access Scheme (SAS) 

Risks VS Benefits Assessment

Q1: Use or NOT?
Q2: Indication(s)?

Q3: Stakeholders (Roles & Responsibilities)?
Q4: Safety Monitoring & Reporting

Q5: Re‐evaluation?

Benefits
Must be good level of evidence
Risks
Acceptable risks to individual
Opinions
Professional opinion
Public opinion
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Q1: Use or Not?
Q2: Indication?

1 กค. 2562
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26 กค. 2562
ราชวิทยาลยัขอความเหน็เพ่ิมเติมจาก

สมาคมกมุารประสาทวิทยา

ความเหน็เชิงวิชาการของ
สมาคมกมุารประสาทวิทยา

26 กค. 2562
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Tetrahydrocannabinol 
[THC]

• Psychoactive component
• Weak partial agonist CB1 and 

CB2 receptor

• Pain, appetite, digestion, 
emotions and thought 
processes

• Lipophilic; adipose tissue, 
liver, lungs and spleen

• Phytocannabinoids
• Psychoactive plant
• Abundance in the 

unfertilized female
• THCA‐A, (CBDA)

Cannabidiol 
[CBD]

• Negative allosteric 
modulator of CB1 
receptor

• Oral bioavailability is 
13‐19%

https://www.leafly.ca/news/cannabis‐101/cannabis‐anatomy‐the‐parts‐of‐the‐plant

2 main cannabinoids
(from > 500 cannabinoids)
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Refractory epilepsy โรคลมชกัทีด่ือ้ต่อการรกัษา

• Epilepsy: Chronic, 2nd most common Ped neuro disorder

• Treatment of epilepsy
• Main = Antiepileptic drugs (AEDs)

• Ketogenic diet
• Surgery: BUT not everyone is a good candidate for surgery

•Refractory epilepsy 
• Definition: Failed >2 appropriate AEDs
• Found in 30% of all epilepsy cases
• Epilepsy syndromes: e.g. Lennox Gastaut syndrome, 

Dravet syndrome, etc. ดือ้ต่อยากันชัก และผ่าตัดไม่ได้

Charlotte Figi (US)
with Dravet syndrome

• Normal before age 
2 y  seizures + 
regress

• Tried multiple 
anti‐epileptic 
drugs and 
ketogenic diet 

• Worst seizures, 
each lasts 30 min 
q 30 min (300/wk)

• Bedridden, no QoL

• Parents plan non‐
resuscitate
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CBD oil (extracted by family’s friends)

(“Hippie’s Disappointment Strain” from Colorado)

• After first few doses  seizures reduced to 1/week

• Off all anti‐epileptic drugs

Dr. Sanjay Gupta from CNN with 
Stanley Brothers in Colorado (where CBD is legal)
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Family 
moved to 
Colorado

“Hippie’s 
disappoint
ment” 
strain

Charlotte’s 
web strain

Head wounds in Lennox‐Gastaut syndrome 
(Drop attacks daily)
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https://www.nice.org.uk/guidance/GID‐NG10124/documents/evidence‐review‐9

Evidence Review
Committee of NICE

Aug 2019

https://www.nice.org.uk/guidance/GID‐NG10124/documents/evidence‐review‐9

Evidence Review by NICE
Cannabidiol for Dravet syndrome

No. of studies  Study design          N          Effect size (95%CI)            Quality    Interpretation of effect

Low quality trials (due to single arm)
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NICE Determination: Quality of the evidence
Outcome = 50% seizure reduction

• 4 RCTs used cannabis based medicinal product
• Children with Dravet synd, Lennox Gastaut synd

• Evidence in Dravet synd: very low to low quality

• Evidence in Lennox Gastaut synd: low‐moderate quality

• 11 observational studies (9 single arm, 2 retrospective) 

• Mixed children & adults with Rx resistant epilepsy

• Pure CBD (8 studies) + THC:CBD (3 studies)

• Determination: 
• High risk of biases

• Hard to generalize to other types of epilepsy

https://www.nice.org.uk/guidance/GID‐NG10124/documents/evidence‐review‐9

Adverse effects of CBD 

• Common AEs
• Somnolence, lethargy 20‐36%

• Diarrhea, poor appetite 30%, vomiting 15%

• Transaminitis (concurrent valproate)

• Serious AE = 2.2%
• Status epilepticus, pneumonia, death

• Drug interaction (CYP2C19, CYP3A4)
• Increase level of clobazam, phenytoin, valproate 

• Decrease level of carbamazepine

N Engl J Med 2017;376
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018; 89

J of Epilep Res 2017;7
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Treatment related SAEs of CBD oil

• Two RCTs: CBD 20 MKD

• SAE ~ 5‐9 times compared with control

• Retrospective study (Israel, n=74 children)
• Seizure aggravation 7% CBD withdrawal

J of Epilep Res 2017;7:61‐76
Seizure 2016; 35:41‐4

Q1: Use or Not?  & Q2: Indication?

• Conditions
• CBD:THC > 20:1, medical grade (องคก์ารเภสชั)
• Ped Neurologist, Certified by Dept of Medical Services 

• Eligible patients
• Inclusion

• Children 1‐15 y

• Refractory Epilepsy with > 4 seizures/month
• Parental informed consent (written)
• Able to F/U every 1 month

• Exclusion
• Liver enz >3 folds, heart disease, kidney disease
• Previously used neuroleptics, cannabis, Hx drug abuse

ทีม่า ภาคผนวก แนวทางการใชย้าสกดัจากญัชา CBD enriched ในผูป้ว่ยโรคลมชกัทีร่กัษายาก สมาคมกุมารประสาทวทิยา
จากเอกสาร คาํแนะนําการใชก้ญัชาทางการแพทย ์กรมการแพทย ์สธ. ปรบัปรงุครัง้ที ่2/2562
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Treatment Guideline

• Screening: safety lab

• Registration & informed consent 

• Titration 1‐5 mkd q 1‐2 weeks (max 20‐25 mkd)

• F/U AEs + safety lab q 1 mo x at least 12 months 

• F/U QoL q 6 months

• Weaning & withdraw (if no efficacy in 12 wks)

ทีม่า ภาคผนวก แนวทางการใชย้าสกดัจากกญัชา CBD enriched ในผูป้ว่ยโรคลมชกัทีร่กัษายาก สมาคมกุมารประสาทวทิยา
จากเอกสาร คาํแนะนําการใชก้ญัชาทางการแพทย ์กรมการแพทย ์สธ. ปรบัปรงุครัง้ที ่2/2562

OCOP
One Condition, One Product 
Refractory Epilepsy, CBD องคก์ารเภสชั

Medical Cannabis Use in Children 
at Songklanagarind Hospital

• Use CBD enriched product NOT cannabis oil

• Will not use as a first line Rx
• Follow guideline and closed monitor
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Q3: Stakeholders (Roles & Responsibilities)?

• ขอใบอนุญาตจาํหน่าย และมทีีจ่ดัเกบ็ยาแยก
ต่างหาก

• พจิารณากฎเกณฑเ์รือ่ง การนําเขา้ unapproved 
drug

• เภสชักรตอ้งผา่นการอบรมการใชก้ญัชาทาง
การแพทย์

• ผอ.รพ.หรอืผูร้บัมอบอาํนาจ ทาํบญัชรีายงานการใช ้
ประสทิธผิล ความปลอดภยั คุณภาพผลติภณัฑ ์ใน
แต่ละเดอืน ผา่นระบบ Health Product Vigilance 
Center (อย.)

• นํา Form ทีก่าํหนด ให้
แพทยก์รอกเพือ่ไปขอ
ลงทะเบยีนที ่สสจ. เพือ่ขอ
ใชย้าสกดัตามกฎหมาย

• F/U ทุก 1 เดอืน

• ใหย้าตรงขอ้บง่ชี ้
• ลงนามรว่มใน consent 
• จา่ยยาไมเ่กนิ 1 mo
• หากหยดุใชต้อ้งรายงานอย.

ภายใน 30 วนั และใหค้นไข้
นํายามาคนื

Q4: Safety monitoring & reporting

Health Product Vigilance Center (Thai FDA)
• Signal detection

• Data mining 

• Feedback information

• Improve regulation and risk minimized activities

ALERT SYSTEM  HOSPITAL

ทีม่า  เอกสารการอบรมการใชส้ารสกดัจากกญัชาทางการแพทย ์
สาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์รุน่ที ่6 จดัโดยกรมการแพทย ์2-3 กย. 2562
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Situation: Insufficient CBD product

• องคก์ารเภสชักรรม
• First lot สดัสว่น CBD:THC = 21:1
• ได ้10 cc x 200 ขวด (จากเดมิทีค่ดิวา่จะได้ 4000 bottles)
• พอใชแ้ค ่4 ราย จงึให้ priority คนไขส้งักดักรมการแพทย ์
• Prospect 2nd lot เดอืนมนีาคม 2563 ไมแ่น่ใจวา่จะไดก้ีข่วด

• แหล่งอ่ืน: medical grade?
• เจา้พระยาอภยัภเูบศวร ์(affiliated with สนง.ปลดักระทรวง) 
• หมอเดชา มลูนิธขิา้วขวญั

Situation  2 Nov 2019

Q5: Re‐evaluation

• ความจาํเป็น และความพรอ้ม ของทกุฝา่ยในการใช้ (ถา้ 
supply อาจจะไมพ่อ ไมค่วรเริม่ใหย้าคนไข)้

• แนวโน้มในอนาคต และทศิทางของ มอ.ในฐานะสถาบนั
วชิาการ

• การสือ่สารต่อสงัคม ทีจ่ะไม ่mislead หรอืเพิม่ความสบัสน
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Thank You
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การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

โดย อ.พญ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล 
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กิจกรรมพฒันาและประกนัคุณภาพงานคร้ังท่ี 4/2562

กญัชา การใชป้ระโยชน ์– โทษ
ทางการแพทย์
ภ า ค วิ ช า เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฉุ ก เ ฉิ น  ม .ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์
29  พฤ ศ จิ ก า ย น  2562

Case at ER PSU

75%

25%

Gender

Male

Female

January 2018 – October 2019
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Case 1

• 15 December 2018 01.20 am

• 47 – year – old male

• Nausea for 1 hour before arrival

• Slow response and abdominal pain

• Use cannabis oil 2 drops for today and for ischemic heart disease

• Euphoria state

• Discharge from ER at 04.10 am

Case 2

• 12 February 2019 at 03.40 am

• 57 – year – old female

• Altered mental status for 1 hour

• Palpitation, no nausea

• Use 4 drops of cannabis oil, usually 1 drop

• Underlying disease – hypertension

• GCS – E3V5M6, BP 144/84 mmHg, PR 80/min

• Admit SOU from 07.00 am to 17.00 pm E4V5M6
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Case 3

• 28 April 2019 at 04.40 am

• 59 – year – old male

• Dizziness for 1 hour ago

• Dry throat, numbness on face and both arms, no weakness

• Underlying disease – gout

• After observe at ER 1 hour, patient feel better

• Discharge from ER at 06.45 am

Case 4
• 12 September 2019 07.50 am

• 67 – year – old male

• Alteration of consciousness 30 minutes ago

• Underlying disease – floor of mouth cancer

• At ER E1V1M1, RR 18/min, O2sat 96%, BP 144/103 mmHg, PR 
73/min

• On ETT for 7 hours then off ETT (at 14.40 pm) due to full 
consciousness

• Admit SOU for 1 day on O2 cannula 3 LPM O2sat 100% RR 20 
PR 68 BP 155/97 mmHg
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Acute intoxication

• Hyperemesis relief by hot water bathing, haloperidol

• Euphoria, altered time perception

• Tachycardia, orthostatic hypotension, hypertension

• Agitation

• Respiratory depression

Thank you
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การเสนอผลงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

โดย นพ.ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล 
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Cannabis in 
psychiatric practice

Teerapat Teetharatkul MD. FRCPsyT
Psychiatric department, Faculty of medicine, Prince of 

Songkla university 
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Shen Nen
2737 BC

Scythians
480 BC
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http://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/2016-08-20-05-05-
37/book/188.html?page=1&tmpl=component

ตาํรบัขนานที ่ ๑๑ ชือ่ อคัคนีิ
วคณะ
ตาํรบัยาขนานที ่ ๔๓ ชือ่ ทพิกาศ
ตาํรบัยาขนานที ่ ๔๔ ชือ่ ยาสุข
ไสยาศน์
ตาํรบัยาขนานลาํดบัที ่ ๕๕ ชือ่ 
ยามหาวฒันะ
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https://cannabiscompany.com.au/blogs/news/the-difference-between-cbd-thc

Medical use
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Medical use
• ผลติภณัฑก์ญัชาทางการแพทยไ์ดป้ระโยชน์

• ภาวะคลืน่ไส้อาเจยีนจากเคมบีาํบดั (chemotherapy
induced nausea and vomiting)

• โรคลมชกัทีร่กัษายาก และโรคลมชกัทีด่ือ้ตอ่ยา
รกัษา (intractable epilepsy)

• ภาวะกลา้มเน้ือหดตวั (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอก
ประสาทเส่ือมแข็ง (multiple sclerosis)

• ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain)

• ผลติภณัฑก์ญัชาทางการแพทยน่์าจะไดป้ระโยชน ์(ในการควบคุมอาการ)

• ผู้ป่วยทีไ่ดร้บัการดแูลแบบประคบัประคาง (palliative care)

• ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (end-state cancer)

• โรคพารก์นิสัน

• โรคอลัไซเมอร์

• โรควติกกงัวลทัว่ไป (generalized 
anxiety disorder)

• โรคปลอกประสาทอกัเสบ (demyelination disease)

Medical use
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A naturalistic examination of the 
perceived effects of cannabis on 
negative affect

smoking cannabis can significantly reduce self-reported levels of 
depression, anxiety, and stress in the short term. 

However, repeated use doesn't seem to lead to any long-term 
reduction of symptoms and in some individuals 
may increase depression over time.

Cutler C, Spradlin A, McLaughlin RJ. A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on 
negative affect. Journal of affective disorder; 2018;8:235:198-205

Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S, Di Nisio M, Duffy S, Hernandez AV, et al. Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review 
and Meta-analysis. JAMA 2015;313(24):2456-73.

Compared with placebo, cannabinoids were 
associated with a greater average number of 

patients showing a complete

nausea and vomiting 
response (47% vs 20%; odds ratio [OR], 

3.82 [95% CI, 1.55-9.42]; 3 trials)

reduction in pain (37% vs 31%; OR, 
1.41 [95% CI, 0.99-2.00]; 8 trials), a greater 

average reduction in numerical rating scale pain 
assessment (on a 0-10-point scale; weighted 

mean difference [WMD], −0.46 [95% CI, −0.80 
to −0.11]; 6 trials), and average reduction in the 
Ashworth spasticity scale (WMD, −0.12 [95% 

CI, −0.24 to 0.01]; 5 trials). 
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Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S, Di Nisio M, Duffy S, Hernandez AV, et al. Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review 
and Meta-analysis. JAMA 2015;313(24):2456-73.

There was an increased risk of short-term AEs with 
cannabinoids, including serious AEs. Common AEs included

dizziness, dry mouth, nausea, fatigue, 
somnolence, euphoria, vomiting, disorientation, 

drowsiness, confusion, loss of balance, and 
hallucination.

Cannabidiol 
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Ibeas Bih C, Chen T, Nunn AV, Bazelot M, Dallas M, Whalley BJ. Molecular Targets of Cannabidiol in Neurological 
Disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):699–730. doi:10.1007/s13311-015-0377-3

5-HT1A agonist
5-HT2A partial agonist

Corroon J, Phillips JA. A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. Cannabis Cannabinoid Res. 2018;3(1):152-161. doi:10.1089/can.2018.0006

A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users
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Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public 
Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients

Bergamaschi MM, Queiroz RH, Chagas MH, et al. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in 
treatment-naïve social phobia patients. Neuropsychopharmacology. 2011;36(6):1219-26. doi:10.1038/npp.2011.6

Zuardi AW, Rodrigues NP, Silva AL, et al. Inverted U-Shaped Dose-Response Curve of the Anxiolytic Effect of Cannabidiol during Public Speaking in Real 
Life. Front Pharmacol. 2017;8:259. doi:10.3389/fphar.2017.00259

Inverted U-Shaped Dose-Response Curve of the 
Anxiolytic Effect of Cannabidiol during Public 
Speaking in Real Life
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Crippa J. A. S., Derenusson G. N., Ferrari T. B., et al. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary 
report. Journal of Psychopharmacology. 2011;25(1):121–130. doi: 10.1177/0269881110379283

Regional cerebral blood flow (rCBF) at rest was measured twice 
using (99m)Tc-ECD SPECT in 10 treatment-naïve patients with 
SAD. 
Relative to placebo, CBD was associated with significantly 
decreased subjective anxiety (p<0.001), reduced ECD uptake in 
the left parahippocampal gyrus, hippocampus, and inferior 
temporal gyrus (p<0.001, uncorrected), and increased ECD 
uptake in the right posterior cingulate gyrus (p<0.001, 
uncorrected). 

Neural basis of anxiolytics effects of 
cannabisdiol (CBD) in generalized social 

anxiety disorder: a preliminary report

Marijuana Hashish Hash oil

THC 
0.5-5%

THC 2-
8%

THC 15-
20%

กญัชาจากพชืแบบธรรมชาติ
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กญัชาสังเคราะห์

Dronabinol Nabilone

Cannabinoid receptors

CB1CB2
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Reward circuit

https://youtu.be/h9ZzmoiRxSQ
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Brain change

https://youtu.be/h9ZzmoiRxSQ

Nora D. Volkow, M.D., George F. Koob, Ph.D., and A. Thomas McLellan, Ph.D. Neurobiologic Advances from the Brain 
Disease Model of Addiction. N Engl J Med 2016; 374:363-371January 28, 2016DOI: 10.1056/NEJMra1511480
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DSM-5 criteria :
Cannabis use disorder

A problematic pattern of cannabis use leading to clinically significant impairment or distress, 
as manifested by at least two of the following, occurring within a 12-month period:

Impaired control

1.Cannabis is often taken in larger amounts or over a 
longer period than was intended.

2.There is a persistent desire or unsuccessful 
efforts to cut down or control cannabis use

3.A great deal of time is spent in activities necessary 
to obtain, use, or recover from the drug.

4.Craving, or a strong desire or urge to use cannabis.
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Social impairment

5.Recurrent cannabis use results in failure to fulfill role 
obligations at work, school, or home.

6.Continued cannabis use despite having persistent or 
recurrent social or interpersonal problems 
caused or exacerbated by the effects of cannabis.

7.Important social, occupational, or recreational 
activities are given up or reduced because of 
cannabis use

Risky use

8.Recurrent cannabis use in situations in which it is 
physically hazardous.

9.Cannabis use is continued despite knowledge of 
having a persistent or recurrent physical or 
psychological problem that is likely to have been 
caused or exacerbated by cannabis.
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Pharmacological
10.Tolerance, as defined by either of the following: 

a. a need for markedly increased cannabis to achieve 
intoxication or desired effect 

b. a markedly diminished effect with continued use of the same 
amount of the substance.

11.Withdrawal, as manifested by either of the following:

a. the characteristic withdrawal syndrome for cannabis

b. cannabis (or a closely related substance) is taken to relieve 
or avoid withdrawal symptoms

Clinical feature

• Dilatation of the conjunctival blood vessels(red eyes)

• Mild tachycardia

• Orthostatic hypotension

• Increase appetite

• Dry mouth
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Cannabis intoxication

• High : mild euphoria, relaxation and perceptual alterations, 
hallucination, delusion

• Social setting : infectious laugher, talkativeness and 
increase sociability

• Cognitive impairment : impaired short-term memory and 
attention

• Motor skill, reaction time, motor coordination impaired 

Cannabis withdrawal

• Anxiety

• Insomnia

• Appetite disturbance

• Depression
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cannabis and schizophrenia

Amotivational syndrome
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Cognitive impiarment

• Chronic and long-term user

• impairment in the higher cognitive functions of memory, 
attention, organization, and integration of complex 
information

Treatment of substance 
dependence

Detoxification

Psychosocial 
intervention

Relapse prevention
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NIDA : National Institute on Drug Abuse. USA https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-
treatment-research-based-guide-third-edition/frequently-asked-questions/how-effective-drug-addiction-
treatment
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ร้อยละของผู้ป่วยสารเสพติดที่เป็น นักเรียนหรือนักศึกษา
ที่ไม่ใช้สารเสพติดซํ้าภายใน 1 ปี

KPI

Benchmark

ไม่ใช้สารเสพติด

Benchmark : The Effectiveness of Modified Matrix Program Drug Treatment of Thungsong Hospital
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pharmaco-, pharmac-, -pharmic
(Greek: medical drug, medicine; poison)
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การเสนอผลงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 

โดย อ.พญ.ธนิษฐา  ศิริรักษ์ 
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กัญชา 
การใช้ประโยชน์�โทษทางการแพทย์

แพทย์หญิงธนิษฐา ศิริรักษ์                                        29 พฤศจิกายน 2562

การดแูลแบบประคับประคองที่บ้าน
Palliative Home Care

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
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แพทย์หญิงอรพรรณ ฟมูณีโชตินายแพทย์
ศภุกร ศรีแผ้ว
นายมกุตา ยีกะจิ เลขานกุาร 
นางสาวศิขริน แซจ้่อง ผู้ชว่ยเลขานกุาร

    ได้ดแูลรักษาต่อเน่ืองด้าน palliative home care 
○ symptoms management 
○ advance care planning

     ง่ายต่อการตดิต่อประสานงาน ง่ายต่อการส่ังการรักษา 
บันทกึลงระบบ HIS 
○ รับปรึกษา
○ ลงบันทกึหลังการเย่ียมครอบครัว

    ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ลดการ re-admit
    เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจาํบ้าน 
    รองรับการจดัตัง้หลักสูตร 1 year palliative care certificate 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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◍ 15 ปีขึน้ไป
◍ Palliative performance scale (PPS) < 50 หรือ prognosis น้อยกว่า 1 

ปี
◍ ทุกสิทธิการรักษา ยกเว้นสิทธิประกันสุขภาพและประกันสังคม

รพ.หาดใหญ่
◍ มีภมูลิาํเนาที่ใดกต็าม หากภายหลังการจาํหน่ายอาศัยอยู่ในเขต

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา (หมายถงึอาศัยอยู่จริงหลังจาก
จาํหน่ายผู้ป่วย) รวมทัง้อาคารเยน็ศริะในระยะยาว

เกณฑ์การรับปรึกษา

กระบวนการเยี่ยมบ้าน
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กระบวนการเยี่ยมบ้าน

กระบวนการเยี่ยมบ้าน
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กจิกรรมอ่ืน ๆ

◍ กิจกรรมแพทย์ประจําบ้าน เดือนละ 1 ครัง้ 
(พฤหสัท่ี 4 ของเดือน)

◍ กิจกรรมบริการวิชาการ ปีละ 1 ครัง้ 
(ศกุร์ท่ี 1 ของเดือนตลุาคม)

◍ กิจกรรมปันสขุจากใจชาวเวชศาสตร์ครอบครัว ปีละ 1
ครัง้ (ศกุร์ท่ี 3 ของเดือนตลุาคม)
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กจิกรรมประจาํเดอืนโดยแพทย์ประจาํเดอืน

กจิกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ ���������	
���	
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กจิกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ ���������	
���	

◍ ระดบัความรู้เร่ืองการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง (palliative care) นกัศกึษาแพทย์
ชัน้ปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง 

◍ ความรู้และทศันคตเิก่ียวกับการใช้กัญชาในประเทศไทย : EC submission
◍ ความชกุของความต้องการของการดแูลแบบประคบัประคองในชมุชนชนบทจงัหวดั

สงขลา ประเทศไทย 
◍ ความชกุของความจําเป็นท่ีต้องได้รับการรักษาแบบประคบัประคองของผู้ ป่วยมะเร็งใน

แผนกผู้ ป่วยนอกท่ีได้รับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภมิูแหง่หนึง่ในภาคใต้ประเทศ
ไทย

◍ ความต้องการการดแูลแบบประคบัประคองในบริบทผู้ ป่วยใน ในสถานพยาบาลระดบั
ตติยภมิู ในภาคใต้ของประเทศไทย 

วจิยั
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บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อการใช้กญัชา
ทางการแพทย์

“
คณะอนุกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในระบบบริการปฐมภมูิ
1. พฒันาแนวเวชปฏบิตักิารใช้กญัชาทางการแพทย์ สําหรับการให้บริการปฐมภมูิ
2. พฒันาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวทัว่ประเทศ ร่วมกบักระทรวง

สาธารณสขุและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้สามารถให้ความรู้ท่ีถกูต้องด้านกญัชาทาง
การแพทย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแก่คนไข้และครอบครัวได้

3. พฒันาแนวทางวจิัยเพ่ือการใช้ประโยชน์จากกญัชาทางการแพทย์ในระบบบริการปฐมภมิู
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ได้ประโยชน์ 
น่าจะได้ประโยชน์ (ในการควบคุมอาการ)

อาจได้ประโยชน์ (ในอนาคต)  

โรคและภาวะที่ใช้ผลิตภณัฑ์กัญชาทางการแพทย์ 
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โรคและภาวะที่ใช้ผลิตภณัฑ์กัญชาทางการแพทย์ 

ได้ประโยชน์ 
ภาวะคล่ืนไส้อาเจยีนจากเคมีบาํบัด
โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดือ้ต่อยารักษา
ภาวะกล้ามเนือ้หดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเส่ือม
แขง็ (multiple sclerosis)
ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain)

ไม่แนะนําใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นการรักษาเร่ิมต้น

การเรียนการสอน
การให้ความรู้ 
วจิยัร่วมกบัสถาบนัอ่ืนในบริการปฐมภมิู
palliative home care ร่วมกบัแพทย์เฉพาะทาง
และสหวชิาชีพอ่ืน
(ติดตาม/ประเมิน/วางแผนร่วมกนั)

แนวทางการใช้ผลิตภณัฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ของภาควชิา 

👪
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