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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

บทนํา 
 

ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมีขอจํากัดดานกฎหมายในการเสพกัญชา สงผลใหไมมีการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย จนกระท่ังพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 มีผล
บังคับใช ท่ีเปดโอกาสใหจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 แกผูปวยเพ่ือประโยชนในการรักษาภายใตการ
ดูแลควบคุมและการใหคําแนะนําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาการ และให
กระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ในชวงแรกของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยในประเทศไทย 
จึงมีรายงานการศึกษาวิจัยและหลักฐานท่ีมีคุณภาพซ่ึงสามารถสนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิผลของ
การใชกัญชาทางการแพทยอยูจํากัด ไมเพียงพอท่ีจะไดรับการรับรองตํารับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ซ่ึงเปนหลักการทาง 
วิทยาศาสตรและเปนหลักสากล แตก็มีรายงานการใชกัญชาทางการแพทยจํานวนมากในตางประเทศ และ
ผูปวยจํานวนมากในประเทศมีความประสงคจะใชประโยชนจากกัญชาทางการแพทย 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดรับมอบตํารับยากัญชาทางการแพทยเปนน้ํามันกัญชา
ตํารับเมตตาโอสถและตํารับการุณยโอสถจากแพทยหญิงสุภาพร มีลาภ ซ่ึงเปนวิสัญญีแพทย ผูมีประสบการณ
ใชกับผูปวยในชวงกอนท่ีพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใชและไดรับการ
นิรโทษกรรมแลวตามกฎหมาย ซ่ึงถือเปนน้ํามันกัญชาทางการแพทย และการแพทยทางเลือกสาขา 
Biologically Base Therapy จัดอยูในหมวดหมูของ Nonsystemic Complementary And Alternative 
Medicine ซ่ึงไมมีวิชาชีพทางการแพทยและการสาธารณสุขใดเปนเจาของชัดเจน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายจึงสามารถศึกษาตอเนื่องเพ่ิมเติมและใชประโยชนในผูปวยเฉพาะรายท่ีมีความจําเปนได โดยถือวา
เปนเวชปฏิบัติท่ีเพ่ิมเติมจากมาตรฐานเดิมท่ีปฏิบัติอยู  

น้ํามันกัญชาตํารับเมตตาโอสถเปนตํารับท่ีพัฒนามาจากกัญชาสายพันธุท่ีกําเนิดอยูในประเทศไทยท่ีมี
สารออกฤทธิ์ Tetrahydrocannabinol (THC) ท่ีมีสัดสวนสูงกวา สาร Cannabinoids ตัวอ่ืนท่ีอยูในกัญชา 
สวนน้ํามันกัญชาตํารับการุณยโอสถ เปนตํารับท่ีพัฒนามาจากกัญชาสายพันธุท่ีกําเนิดอยูในประเทศไทยท่ีมีสาร
ออกฤทธิ์ Cannabidiol (CBD) ท่ีมีสัดสวนสูงกวา สาร Cannabinoids ตัวอ่ืนท่ีอยูในกัญชา 

จึงเห็นควรใหสามารถใชประโยชนไดโดยแพทยผูมีความรูความสามารถท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตร
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยถือวาเปนน้ํามันกัญชาทางการแพทยของประเทศไทย 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จึงไดจัดทําแนวทางการใชน้ํามันกัญชาทางการแพทย 
ตํารับการุณยโอสถในคลินิกกัญชาทางการแพทยใหกับสถานพยาบาลท่ีมีความประสงคจะสั่งจายใหกับ
ประชาชน ใหเปนแนวทางในการสั่งใช หลักเกณฑ ขอควรระวัง และขอหามในการใชยา ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนโดยมีความปลอดภัยสูงสุด 
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

วัตถุประสงคและขอบขาย 
 

แนวทางการใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยตํารับการุณยโอสถในคลินิกกัญชาทางการแพทยใน
สถานพยาบาลฉบับนี้ จัดทําข้ึน เพ่ือใหคําแนะนําแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตร
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองท่ีประสงคจะสั่งใชหรือจําหนายน้ํามันกัญชาทางการแพทย  

น้ํามันกัญชาทางการแพทยตํารับการุณยโอสถนี้ไดรับการรับรองจากกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกใหใชในการดูแลตามขอบงชี้ท่ีกําหนด ในสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใหครอบครองและจําหนายยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา และหนวยงานท่ี
ไดรับอนุญาตใหครอบครองและจําหนายเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน การศึกษา วิเคราะห วิจัย การเกษตรกรรม 
วิทยาศาสตร หรอือุตสาหกรรม  
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

แนวทางการส่ังจายน้ํามันกัญชาทางการแพทยตํารับการุณยโอสถ 
ภายใตการรักษาโรคกรณีจําเปนสําหรับผูปวยเฉพาะราย (Special Access Scheme) 

 
1. สั่งจายโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีผานการอบรมหลักสูตรความรูการใชกัญชาทางการแพทย

จากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการใชตํารับยาพัฒนาจากสมุนไพรท่ีมีกัญชาปรุง
ผสมอยู (ท่ีพัฒนาข้ึนโดยองคความรูการแพทย) ซ่ึงผลิตภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special 
Access Scheme)   

2. การสั่งจายน้ํามันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access Scheme) ไมใช
ทางเลือกอันดับแรกในการรักษาโรคและภาวะใด ๆ ของผูปวย  

3. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่ีประสงคจะสั่งจายน้ํามันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา 
(Special Access Scheme) ตองแจงขอมูลใหผูปวยหรือผูดูแลผูปวยทราบวาตํารับยานี้ ยังไมไดรับการรับรอง
ดานประสิทธิผลและความปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอาการไมพึงประสงคหรือไมเกิดผลในการรักษา 
และตองไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือผูดูแลผูปวย (บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวยเด็ก
อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ หรือ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซ่ึงไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง) โดยผูปวยหรือ
ผูดูแลผูปวยจะตองสามารถตัดสินใจอยางอิสระ ปราศจากแรงกดดัน ท้ังนี้ การแสดงความยินยอม ตองเปน 
ลายลักษณอักษรในเอกสารแสดงความยินยอม (Informed consent form) และจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 
ในเวชระเบียนของผูปวย  

4. การจายน้ํามันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access Scheme) ในแตละ
ครั้งตองไมเกินปริมาณท่ีใชสําหรับ 30 วัน   

5. ตองประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการจายน้ํามันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการ
เขาถึงยา (Special Access Scheme) บันทึกผลการประเมินทุกครั้งท่ีผูปวยมาพบเพ่ือติดตามผลการรักษาและ
รายงาน ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกเดือน หากพบวาใชแลวอาการไมดีข้ึน ไมมี
ประสิทธิผล ไมมีประโยชนตามท่ีมุงหวัง ใหหยุดการรักษา โดยคอย ๆ ลดขนาดยาลง    

6. กรณีเกิดความไมปลอดภัยกับผูปวยอันสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมากกวาประโยชนท่ีไดรับให
หยุดใชยาทันที และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีหยุดใช 
พรอมแจงให ผูปวยสงคืนผลิตภัณฑดังกลาวแกสถานพยาบาลท่ีใหการรักษา เพ่ือพิจารณาดําเนินการทําลาย
หรือใชประโยชน กับผูปวยรายอ่ืนตอไป  

7. หากพบวาผูปวยมีแนวโนมท่ีจะเสพติดและนําไปใชในทางท่ีผิด ใหสงตอจิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการประเมินและวางแผนการรักษารวมกันตอไป   
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น้ํามันกัญชาตํารับการุณยโอสถ (KARUN OSOT Oil) 
 

การผลิต 
 เปนน้ํามันกัญชาท่ีสกัดดวยกรรมวิธีตมสกัดดวยน้ํามันมะพราวสกัดเย็นกับดอกกัญชาตัวเมียในสาย
พันธุท่ีมี Cannabidiol (CBD) สูง และมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ปริมาณไมเกินรอยละ 1 ในชอ
ดอกกัญชาตัวเมีย ซ่ึงผลิตในโรงงานท่ีผานการรับรองมาตรฐานการผลิต (WHO GMP) หรือมาตรฐานการผลิต
อ่ืนท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยดอกกัญชาตัวเมียไดมาจากการเพาะปลูกแบบอินทรียปลอดสารกําจัด
ศัตรูพืชและเพาะปลูกในดินท่ีไมมีโลหะหนักท่ีเปนอันตราย มีการคัดเลือกตนพันธุท่ีใหดอกกัญชาไดปริมาณ
สูงสุด และนําตนพันธุไปเพ่ิมจํานวนโดยการปกชําหรือการโคลนนิ่งโดยวิธีอ่ืนก็ไดเชนกัน และนําดอกกัญชาตัว
เมียท่ีเก็บเก่ียวไดมาอบแหงและนําไปสกัดตอไป  
 
ปริมาณสารออกฤทธิ์  

น้ํามันกัญชาไดจากการผลิตนี้ ในการผลิตแตละครั้ง ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหปริมาณ CBD 0.5 mg/drop 
ในการผลิตแตละครั้งเพ่ือใชเปนตัวกําหนดขนาดการใชของยาตอหยด  

 
ขอบงช้ี 

1. เพ่ิมคุณภาพชีวิตในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใชรวมกับเมตตาโอสถ  
2. ลดอาการปวดประสาท โดยใชรวมกับตํารับเมตตาโอสถ 
3. ลดความทุกขทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผูปวยโรคพารกินสัน 
4. ลดอาการชักเกร็งในผูปวยโรคลมชัก 
5. ลดรอยโรคและลดการกําเริบของโรคในผูปวยโรคสะเก็ดเงิน   
 

ขนาดยา และการบริหารยา 
เริ่มตนขนาดนอยจาก 1 หยด และปรับเพ่ิมขนาดชา ๆ จนไดขนาดยาเหมาะสมท่ีใหผลการรักษาสูงสุด

และเกิดผลขางเคียงนอยสุด ขนาดยาในระดับต่ํามีโอกาสเกิดผลขางเคียงนอย  
สามารถปรับขนาดและวิธีการใหยาไดในกรณีจําเปนของผูปวยแตละรายข้ึนกับการเจ็บปวยและ

ความสามารถในการรับยาท่ีแตกตางกัน  
ขนาดยาสูงสุดท่ีสามารถจายได คือ มี CBD สูงถึงวันละ 1,000 mg 
 

ผลขางเคียงและวิธีการแกไข  
1. ปรับลดขนาดยา เม่ือพบอาการ 

- ความดันโลหิตต่ํา (Hypotension) 
- เวียนศีรษะ (Dizziness) 
- หนามืด (light headedness) 
- ปากแหง (dry mouth)  

2. การใหกัญชาในครั้งแรกควรมีผูดูแลใกลชิด เนื่องจากอาจจะเกิดผลขางเคียงได  
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ยาใชประจําท่ีตองพึงระวังเม่ือใชรวมกับยากัญชา ดังนี้  
1. กรณีทําให CBD ในเลือดลดลง เชน rifampicin, carbamazepine 
2. กรณีทําให CBD ในเลือดสูงข้ึน เชน warfarin, clobazam ยากลุม fluoroquinolones, ยากลุม 

dihydropyridines 
ปฏิกิริยาระหวางยาของสารออกฤทธิ์ในกัญชา 

1. ยาอ่ืนท่ีสงผลใหระดับยาในเลือดของ THC และ CBD เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากสาร CBD ถูก metabolized โดย cytochrome P450 (CYP) หลายชนิดดังนี้ 
- CBD ถูก metabolized โดย CYP2C19 และ CYP3A4 เปนสวนใหญ และถูก metabolized 

สวนนอยโดย CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9 และ CYP2D6 
  ดังนั้น การใช CBD รวมกับยาอ่ืนท่ีมีผลยับยั้ง CYPP450 โดยเฉพาะ CYP2C19 และ CYP3A4 เชน 
fluoxetine อาจมีผลทําใหระดับ CBD ในเลือดสูงข้ึนจนเกิดอาการขางเคียงได ในทางตรงกันขาม ถาใช CBD 
รวมกับยาท่ีมีฤทธิ์เปน enzyme induces เชน rifampicin, carbamazepine จะทําใหระดับ THC และ CBD 
ในเลือดลดลง 

2. CBD มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับยาอ่ืน 
เนื่องจาก CBD มีผลเปนท้ัง enzyme inducer และ enzyme inhibitor ดังนี้ 
- CBD มี ผลยับยั้ง CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2B6, CYP2C19, CYP3A4 และ CYP2C9 

อยางแรง ดังนั้น การใช CBD รวมกับยาอ่ืนท่ีถูก metabolized ดวย CYP เหลานี้ ตัวอยางเชน warfarin, 
clobazam (ถูก metabolized ดวย CYP3A4 และ CYP2C19), ยากลุม fluoroquinolones (ถูก 
metabolized ดวย CYP1A2), ยากลุม dihydropyridines (ถูก metabolized ดวย CYP3A4) จะมีระดับยา
สูงข้ึน ซ่ึงอาจเกิดอาการขางเคียงได 
 
ขอหามใช 

ผูท่ีมีประวัติแพผลิตภัณฑกัญชา หรือตัวทําละลายท่ีเปนองคประกอบ เชน น้ํามันมะพราว เปนตน 
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ขอแนะนํากอนตัดสินใจใชน้ํามันกัญชาทางการแพทย 
 

 1. ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย (physician – patient relationship) เปนพ้ืนฐานในการให
การยอมรับการรักษาพยาบาล แพทยควรม่ันใจวามีความสัมพันธกับผูปวยดีเพียงพอกอนการใชน้ํามันกัญชา
ทางการแพทย ผูปวยควรไดรับการตรวจทางการแพทยและบันทึกในเวชระเบียนผูปวย รวมถึงการประเมิน
ผูปวยวา มีความเหมาะสมท่ีจะใชยาหรือไม 
 2. การประเมินผูปวย (patient evaluation) ควรบันทึกขอมูลการตรวจทางการแพทย และรวบรวม
ขอมูลประวัติท่ีเก่ียวของกับอาการทางคลินิกของผูปวย 
 3. การแจงใหทราบและตัดสินใจรวมกัน (informed and shared decision making) โดยใหขอมูล
รายละเอียดของการรักษาท่ีไดรับอยูในปจจุบันดานประสิทธิผล ผลขางเคียงและคุณภาพชีวิต การใชผลิตภัณฑ
กัญชากับผูปวยควรเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางแพทยผูรักษาและผูปวย แพทยควรอธิบายใหผูปวยเขาใจ
ถึงความเสี่ยงและประโยชนของน้ํามันกัญชาทางการแพทย ความหลากหลายและมาตรฐานการเตรียมยาในแต
ละครั้งของการผลิต อาจทําใหผลท่ีเกิดกับผูปวยมีความแตกตางกัน กรณีท่ีผูปวยไมสามารถตัดสินใจไดดวย
ตนเอง แพทยควรแจงใหญาติหรือผูดูแลทราบถึงความเสี่ยงและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชยาซ่ึงสงผลตอ
การวางแผนการรกัษาและการยินยอมรักษา 
 4. ขอตกลงการรักษารวมกัน (treatment agreement) วัตถุประสงคและแผนการรักษาควรแจงให
ผูปวยทราบตั้งแตแรกและทบทวนอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกวิธีรักษาของแตละบุคคล 
 5. เง่ือนไขท่ีเหมาะสม (qualifying condition) ปจจุบันยังไมมีหลักฐานทางวิชาการดานประสิทธิผล
ของการใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยในทางการแพทยเพียงพอ การตัดสินใจสั่งใชข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณของแพทยในประเด็นขอบงใช ความเหมาะสม และความปลอดภัยของผูปวยแตละคน 
 6. การติดตามอยางตอเนื่องและปรับแผนการรักษา (ongoing monitoring and adapting the 
treatment plan) แพทยควรประเมินการตอบสนองของการใชยากับผูปวยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังสุขภาพใน
ภาพรวมและผลลัพธเฉพาะดาน รวมถึงผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 7. การใหคําปรึกษาและการสงตอ (consultation and referral) ผูปวยท่ีมีประวัติการใชยาเสพติด
และปญหาโรคทางจิต จําเปนตองไดรับการประเมินและการใหการรักษาเปนกรณีพิเศษ แพทยผูรักษาควรขอ
คําปรึกษาหรือสงตอผูปวยไปพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 8. การบันทึกเวชระเบียน (medical records) การบันทึกขอมูลผูปวยอยางเหมาะสมจะชวยสนับสนุน
การตัดสินใจในการแนะนําการใชน้ํามันกัญชาทางการแพทย เพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทย การบันทึกในเวช
ระเบียนควรครบถวนสมบูรณ ซ่ึงอาจมีผลทางกฎหมาย ควรลงวันท่ีและลายเซ็นกํากับไวในการบันทึกแตละครั้ง 
 ขอมูลท่ีควรปรากฏในเวชระเบียน 
  - ประวัติผูปวย การทบทวนปจจัยเสี่ยงตางๆ 
  - ผลการรักษาท่ีไดรับมากอน การประเมินผูปวย การวินิจฉัย และการใหการรักษา รวมถึงผล
ตรวจทางหองปฏิบัติการ 
  - การใหคําแนะนําผูปวย รวมถึงการทําความเขาใจกับความเสี่ยง ประโยชนท่ีไดรับ 
ผลขางเคียง และผลการรักษาท่ีอาจพบไดหลากหลาย 
  - ผลการประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง และการกํากับติดตามผลท่ีเกิดกับผูปวย 
  - สําเนาการลงนามในขอตกลงรักษา รวมถึงคําแนะนําในการดูแลความปลอดภัย และไมใช
น้ํามันกัญชาทางการแพทยไปใหผูอ่ืน 
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 9. การมีผลประโยชนทับซอนของแพทย (physician conflicts of interest) แพทยผูสั่งใชน้ํามัน
กัญชาทางการแพทย ตองไมมีผลประโยชนทับซอนท้ังทางตรงและทางออม 
 
เกณฑการคัดกรองผูปวย 
 1. ผูปวยมีการรับรูและสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเขาใจ ยินยอมรับการรักษาดวยวิธีนี้ 
 2. ไมเปนผูปวยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอหามใชขอใดขอหนึ่ง  
 
การวางแผนการรักษาดวยน้ํามันกัญชาทางการแพทย 
 แนะนําใหใชน้ํามันกัญชาทางการแพทย ในการทดลองรักษาระยะสั้น เพ่ือประเมินประสิทธิผลในการ
รักษาผูปวยแผนการรักษาควรมีความชัดเจน ในประเด็น ตอไปนี้ 
 1. วางเปาหมายการรักษา การเริ่มและการหยุดใช และหารือรวมกับผูปวยใหชัดเจน ในประเด็น 
ท่ีเก่ียวของกับอาการของผูปวยท่ีรับการักษาดวยกัญชา อาทิ หยุดเม่ืออาการคลื่นไสหรืออาเจียนลดลง อาการ
ปวดดีข้ึนในกรณีท่ีสาเหตุสามารถกําจัดได เปนตน 
 2. บริหารจัดการโดยแพทยท่ีผานการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขใหการรับรอง และไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหเปนผูสั่งใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยได 
 3. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง เชน การบริหารยาและความถ่ีของการจายยา โดยการจายยาเปน
รายสัปดาหหากมีขอสงสัยวาผูปวยอาจเพ่ิมขนาดยาดวยตนเอง 
 4. กํากับติดตาม โดยการทบทวนทุกสัปดาห/2 สัปดาห/ทุกเดือน รวมถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
การทบทวนโดยผูเชี่ยวชาญ การตรวจอ่ืนๆ ตามความจําเปนโดยเฉพาะดานการรักษา 
 5. ใหผูปวยลงนามยินยอม โดยไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับน้ํามันกัญชาทางการแพทยท่ีใชในการรักษา 
ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเปาหมายของการรักษา รวมถึงการหยุดเม่ือการรักษาไมไดประโยชน 
 6. ใหคําแนะนําผูปวยวา ไมควรขับข่ียานพาหนะ และทํางานกับเครื่องจักรกลเม่ือใชน้ํามันกัญชาทาง
การแพทย 
 
การซักประวัติ 
 เม่ือพิจารณาแลววาจําเปนตองใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยกับผูปวยผูสั่งใชควรซักประวัติอยาง
ละเอียดกอนเริ่มการสั่งใช ดังนี้ 
 1. อาการสําคัญปจจุบันท่ีจะใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยมาใชในการรักษาหรือบรรเทาอาการ 
 2. ประวัตเิจบ็ปวยในปจจุบัน โดยเฉพาะ 
  - โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ และโรคไต 
  - การรักษาท่ีไดรับมากอนแลวไมไดผล (รวมถึงระยะเวลาท่ีรักษา และเหตุผลท่ีหยุด) 
 3. ประวัติเจ็บปวยในอดีต 
 4. ประวัติเจ็บปวยทางจิต และโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) และอาการทาง
จิตจากการไดรับยารักษาพารกินสัน ยารักษาสมองเสื่อม (cholinesterase inhibitor)  
 5. ประวัติดานสุขภาพของครอบครัว รวมสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) 
 6. ประวัติทางสังคม (การสนับสนุนจากสังคมและครอบครัวในการใชกัญชาในการรักษาโรคผูปวย) 
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

การดูแลผูปวยในสถานพยาบาลครั้งแรก 
 1. ซักประวัติผูปวย 
 2. ตรวจรางกาย ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง จับชีพจร วัดอัตราการหายใจ วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ
รางกาย ตรวจรางกายอยางเหมาะสมตามสภาวะของโรค 
 3. ใหคําแนะนําพรอมท้ังลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมการรักษาดวยน้ํามันกัญชาทางการแพทย 

4. แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยใชแบบ ESAS (Edmonton Symptom Assessment 
System) ฉบับภาษาไทย และตรวจทางหองปฏิบัติการในรายการท่ีจําเปนท่ีผูปวยยินยอม เชน CBC, BUN/Cr, 
LFT, Electrolyte 

5. ใหผูปวยไดรับยาในสถานพยาบาลกอน โดยสอนและสาธิตวิธีรับประทานใหเขาใจชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติเองได พรอมท้ังใหอยูสังเกตอาการหลังใชยาระยะหนึ่ง ประมาณ 1 ชั่วโมงหากไมมีภาวะแทรกซอน
สามารถใหผูปวยกลับบานได  
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

 
แนวทางการบําบัดผูปวยแบบประคับประครอง ในระยะทายของชีวิต 

 
ความหมาย 
 การดูแลผูปวยแบบประคับประครองในระยะทายของชีวิต (Palliative Care) WHO ไดใหคําจํากัด
ความวา หมายถึง การดูแลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย ท้ังผูใหญและเด็ก และครอบครัว ท่ีมีปญหา
เก่ียวกับความเจ็บปวยท่ีคุกคามชีวิต รวมถึงการปองกันและบรรเทาความทุกขทรมาน หรือหมายถึงการบริบาล
ผูปวยแบบประคับประคอง หรือบริบาลเพ่ือบรรเทาอาการ หรือวิธีการดูแลผูปวยท่ีเปนโรคท่ีรักษาไมหายขาด 
มีแนวโนมทรุดลง หรือเสียชีวิตจากตัวโรคในอนาคต หรือปวยอยูในระยะสุดทายของชีวิตเนนการดูแลแบบองครวม 
ครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของท้ังผูปวย ครอบครัวและผูดูแล โดยอยูบนเปาหมายหลักคือ
การเพ่ิมคุณภาพชีวิตของท้ังผูปวยและครอบครัว ท่ีจะทําใหผูปวยไดเสียชีวิตอยางสงบ สมศักด์ิศรีความเปน
มนุษย ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไปของผูปวย (Bereavement Care)  
(European Association for Palliative Care, WHO)  
 
การรักษา  

น้ํามันกัญชาตํารับการุณยโอสถใชเสริมรวมกับตํารับเมตตาโอสถ 
วิธีการรับประทาน  

เริ่มจาก 1 หยด ชวงเย็น จนถึง 2 หยด 3 เวลา เชา เท่ียง เย็น (หลังอาหาร) สามารถเพ่ิม
ขนาด และวิธีการใชไดตามความเหมาะสมข้ึนกับอาการของผูปวยในแตละราย 
 
การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

เม่ือใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึนและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลง
แลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป สวนใหญจะใชเวลาในการบําบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน 

หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 
 
การติดตามดูแลผูปวย 
 ควรไปเยี่ยมบานเพ่ือไปติดตามอาการในชวงตน 1 สัปดาห เพ่ือใหคําปรึกษาผูปวยหรือญาติ เปนเวลา 
4 สัปดาห โดยทีมหมอครอบครัวอาจโทรศัพทหรือไปเยี่ยมบานผูปวย และนัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับ
ยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน พรอมท้ังประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS 
ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 
 
การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบําบัดรักษา 
 1. ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ใชแบบ ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) 
ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 
 2. หากผูปวยยินยอม ควรมีการ CBC, BUN ,Cr , LFT หรือ Electrolyte เพ่ิมเติม 
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

 
แนวทางการใชยาในผูปวยโรคอาการปวดประสาท  

 
ความหมาย 

กลุมอาการปวดประสาท (Neuropathic pain) เปนภาวะท่ีรางกายมีอาการปวดท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท ผูปวยอาจมีอาการปวดแบบฉับพลัน รูสึกเสียวและชาในบริเวณนั้น ๆ ซ่ึงอาการปวด
ดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยไมมีสิ่งใดกระตุน บางครั้งอาจเกิดข้ึนเปนสัปดาหจนถึงเปนเดือน หรืออาจนําไปสูอาการ
ปวดอยางถาวรได โดยอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน โรคเบาหวาน การบาดเจ็บ การติดเชื้อ เปนตน 

อาการปวดประสาท มีความชุกของโรค ประมาณรอยละ 6.2 ของประชากร ซ่ึงโดยปกติผูปวยสวน
ใหญจะไดรับการวินิจฉัยและผานการบําบัดรักษาตามแนวทางมาตรฐานมาแลว แตยังไมเปนท่ีพึงพอใจของ
ผูปวย เนื่องจากลดปวดไดไมนาน หรือตองรับประทานยาเพ่ือลดอาการปวดจํานวนมาก จนมีภาวะแทรกซอน
จากยาท่ีไดรับเปนประจํา คุณภาพชีวิตของผูปวยนอยกวาคนปกติ 

 ปจจุบัน มีงานวิจัยการใช THC และ CBD มาเพ่ือลดอาการปวดประสาท ในผูปวย post-traumatic 
pain หรือ postsurgical neuropathic pain ได  

 
การรักษา 

วิธีการรับประทาน  
  เริ่ม 1 หยด บนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ําตามเล็กนอย หลัง
อาหารเชา - เย็น หรือ 1 หยดเฉพาะเวลาปวดทุก 12 ชั่วโมง อาการไมดีข้ึนสามารถเพ่ิมไดครั้งละ 1 หยด 

  
การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

เม่ือใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึนและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลง
แลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป สวนใหญจะใชเวลาในการบําบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน 

หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 
 
การติดตามดูแลผูปวย 
 ควรไปเยี่ยมบานเพ่ือไปติดตามอาการในชวงตน 1 สัปดาห เพ่ือใหคําปรึกษาผูปวยหรือญาติ เปนเวลา 
4 สัปดาห โดยทีมหมอครอบครัวอาจโทรศัพทหรือไปเยี่ยมบานผูปวย และนัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับ
ยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน พรอมท้ังประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS 
ฉบับภาษาไทย และ pain score ทุก 1 เดือน 
 
การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบําบัดรักษา 
 1. ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ใชแบบ ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) 
ฉบับภาษาไทย และซักประวัติระดับคะแนนความเจ็บปวด (pain score) ทุก 1 เดือน 
 2. หากผูปวยยินยอม ควรมีการ CBC, BUN ,Cr , LFT หรือ Electrolyte เพ่ิมเติม 
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

แนวทางการใชยาในผูปวยโรคลมชักท่ีรักษายากและดื้อยากันชัก 
 
ความหมาย 
 โรคลมชัก (Epilepsy) เปนโรคท่ีเกิดไดกับคนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงมาจากหลายสาเหตุ เชน เกิดจาก
พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบไฟฟาในสมองท่ีหากถูกกระตุนมากเกินไปจะทําใหเกิดอาการชักได ซ่ึงก็จะ
ข้ึนอยูกับวาสมองสวนไหนท่ีถูกกระตุน เชน สมองสวนท่ีควบคุมแขนขาถูกกระตุน ก็จะเกิดอาการเกร็ง กระตุก
ข้ึนมาท่ีแขนขา ถาเกิดในสวนของสมองท่ีควบคุมเรื่องการรับรูก็จะมีอาการเบลอ เหมอลอย ทําใหอาการของ
โรคลมชักมีความแตกตางกันไปในแตละคน 

นอกจากนี้ โรคลมชักยังสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย เชน การทํางาน การนอนหลับ และ
สงผลตอเศรษฐกิจในครอบครัวอีกดวย เนื่องจากเปนโรคท่ีรักษายากและมักดื้อตอยากันชัก พบประมาณ 
รอยละ 30 ของผูปวยโรคลมชัก ปจจุบันถึงแมจะมียากันชักชนิดใหมซ่ึงมีราคาแพง ซ่ึงตองนําเขาจาก
ตางประเทศ ก็ยังไมไดผลดีนัก การใชยาสกัดกัญชาในการรักษาโรคลมชักมีมานานแลวหลายพันป จากรายงาน
การศึกษาชนิด ของยาสกัดกัญชา ซ่ึงเปนสารสกัดชนิด CBD ป ค.ศ. 2016 ในผูปวยโรคลมชักท่ีดื้อยากันชัก 
พบวาสามารถรักษาอาการชักท่ีรุนแรงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไดรับการยอมรับมากข้ึนในตางประเทศ  

 
การรักษา  

วิธีการรับประทาน  
เริ่มใชวันละ 1 หยด/10 กิโลกรัม หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 

นาที น้ําตามเล็กนอย หลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 
ปรับขนาดเพ่ิมครั้งละ 1 หยด/10 กิโลกรัม ทุก 1-2 สัปดาห จนสามารถคุมอาการชักได  

ขนาดยาท่ีไดผลมี CBD วันละ 2.5 -30 mg  
สามารถเพ่ิมยาจนขนาดของ CBD ไดถึงวันละ 1,000 mg หากคุมอาการชักไดดีแลว จึง

สามารถลดยากันชักเดิมได ขอแนะนําใหรอพิจารณาในชวงสามเดือนแรก 
 
การประเมินผล ในผูปวยท่ีไดรับยาทุกเดือน ใน 1 ปแรก 

1. ความถ่ีของอาการชักตอเดือน แบงตามชนิดของอาการชัก 
2. ความรูสึกของผูดูแลหรือผูปวยตออาการชัก  
3. ผลขางเคียงของยา ไดแก อาการทองเสีย เบื่ออาหาร อาเจียน งวงซึม อาการทางจิตประสาท liver 

enzyme และอ่ืนๆ ผลขางเคียงท่ีทําใหหยุดการใชยา ผลขางเคียงท่ีรุนแรง 
4. พัฒนาการเด็ก ระดับสติปญญา และ คุณภาพชีวิต ทุก 6 เดือน และ เม่ือหยุดยา 

 

ความรูสึกของผูดูแลหรือผูปวยตออาการชัก (คะแนน 1-7) 
1 2 3 4 5 6 7 

แยลงมาก แยลง แยลงเล็กนอย ไมเปลี่ยนแปลง ดีข้ึนเล็กนอย ดีข้ึน ดีข้ึนมาก 
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การหยุดยาหรือเลิกใชยา 
แพทยพิจารณาหยุดการใหยาสกัดกัญชาในผูปวยเม่ือ 

• เกิดอาการแพยา 
• ผูปวยมีผลขางเคียงท่ีรุนแรง ไมสามารถทนได 
• ผูปวยเกิดภาวะชักตอเนื่องหลังจากไดยาสกัดกัญชา หรือ มีอาการชักท่ีมากข้ึน 
• ผูดูแลไมสามารถใหยาผูปวยไดตรงตามท่ีแพทยสั่ง 
• ผูดูแลไมสามารถพาผูปวยมารับการติดตามผลการรักษาตามกําหนด 
• ญาติขอหยุดยา 

 
การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบําบัดรักษา 
 1. จํานวนความถ่ีในการชัก/เดือน 
 2. หากผูปวยยินยอม ควรมีการ CBC, BUN ,Cr , LFT หรือ Electrolyte เพ่ิมเติม 
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แนวทางการใชยาในผูปวยโรคพารกินสัน 
 

ความหมาย 
 โรคพารกินสัน (Parkinson's Disease) เปนโรคท่ีสมองเกิดการเสื่อมสภาพอยางชา ๆ โดยเฉพาะสวน
ลึกของเบซาลแกงเกลีย (Basal Ganglia) และกานสมองมิดเบรน (Midbrain) ในสวนของสับสแตนเซียไนกรา 
(Substantia Nigra) ทําใหเกิดความผิดปกติในการสรางสารสื่อประสาทท่ีเรียกวาสารโดปามีน (Dopamine) 
ซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายใหเปนไปอยางตอเนื่อง จึงทําใหผูปวยมีความทุกข
ทรมานจากความผิดปกติเก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงโรคนี้ ยังไม
สามารถรักษาใหหายขาดได มีความชุกประมาณรอยละ 1-2 ของประชากร ในปจจุบัน จากงานวิจัยพบวาการ
ใชสาร cannabis จากกัญชาสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคพารกินสันท่ีไมมีอาการทางจิตเวชรวมดวย
ได  
 
การรักษา  

วิธีการรับประทาน  
- เริ่มใชวันละ 1 หยด/10 กิโลกรัม หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 

นาที น้ําตามเล็กนอยหลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 
- ปรับเพ่ิมครั้งละ 1 หยด/10 กิโลกรัม ทุกสัปดาห จนสามารถคุมอาการผิดปกติจากการ

เคลื่อนไหวได  
- ขนาด CBD สูงสุดท่ีรับไดวันละ 300 mg 

 
การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

เม่ือใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึนและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลง
แลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป  สวนใหญจะใชเวลาในการบําบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน 

หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 
 
การติดตามดูแลผูปวย 
 ควรไปเยี่ยมบานเพ่ือไปติดตามอาการในชวงตน 1 สัปดาห เพ่ือใหคําปรึกษาผูปวยหรือญาติ เปนเวลา 
4 สัปดาห โดยทีมหมอครอบครัวอาจโทรศัพทหรือไปเยี่ยมบานผูปวย และนัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับ
ยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน พรอมท้ังประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS 
ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 
 
การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบําบัดรักษา 
 1. ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ใชแบบ ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) 
ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 
 2. หากผูปวยยินยอม ควรมีการ CBC, BUN ,Cr , LFT หรือ Electrolyte เพ่ิมเติม 
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แนวทางการใชยาในผูปวยโรคสะเก็ดเงิน  
 

ความหมาย 
 โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เปนโรคท่ีมีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนังท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย 
พบโรคนี้ไดประมาณรอยละ 1-2 ของประชากร ท้ังในกลุมผูชายและผูหญิง ท้ังเด็กและผูใหญ ปจจุบันยังไม
ทราบสาเหตุท่ีแนชัด อาจจะเกิดจากหลายปจจัย ไดแก พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน รวมท้ัง
ปจจัยกระตุนภายนอก เชน ความเครียด ซ่ึงปจจัยเหลานี้กระตุนทําใหเซลลผิวหนังแบงตัวเร็วมากผิดปกติ 
นอกจากนี้ ผูปวยโรคสะเก็ดเงินท่ีเปนรุนแรงจะมีการอักเสบของขอรวมดวย โดยปกติการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
จะใชยารับประทานและยาทา ซ่ึงมียาสเตียรอยดรวมดวย อาจสงผลตอผลขางเคียงไดในอนาคต ในปจจุบันการ
รักษาโรคสะเก็ดเงินดวยกัญชาไดมีการรายงานทางวิจัยแลววาสามารถรักษาไดผลคอนขางดี ซ่ึงมีการออกฤทธิ์
เก่ียวของกับ cholinergic anti-inflammatory pathway และ Endocannabinoid system ดังนั้นจึง
สามารถนํามาใชรักษาโรคสะเก็ดเงินได 
 

การรักษา  
 การรักษาโดยใชน้ํามันกัญชา จะแบงตามระดับความรุนแรงของโรค  

- สะเก็ดความรุนแรงนอย (Mild) หมายถึง ผื่นนอยกวา 10 % ของพ้ืนท่ีผิวของรางกาย (ผื่น 
ขนาดประมาณ 1 ฝามือเทากับพ้ืนท่ีประมาณ 1%) ใหการรักษาโดยใชวิธีการทาเปนอันดับแรก  

- สะเก็ดเงินความรุนแรงปานกลาง (Moderate) หมายถึง ผื่นมากกวา 10 % ของพ้ืนท่ีผิว
ของรางกาย ใหการรักษาโดยใชวิธีการทาเปนอันดับแรก รวมกับน้ํามันดินท่ีเคยใชปกติ 

- สะเก็ดเงินความรุนแรงมาก (Severe ) หมายถึง ผื่นมากกวา 10% ของพ้ืนท่ีผิวของรางกาย 
รวมกับมีการอักเสบภายในรวมดวย (Systemic Involvement) เชน ขออักเสบ พิจารณาใหการรักษาโดยใช
วิธีการรับประทานรวมกับวิธีการทา รวมกับวิธีการรักษาแบบเดิม  
 

Mild & Moderate Type  
ใชทาบริเวณผื่น เวลาเชา เย็น  

 

Severe Type 
วิธีการรับประทาน  

เริ่มจาก 2 หยดบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ําตามเล็กนอย หลังอาหาร
เชาและเย็น 2 เวลา 

 

การหยุดยาหรือเลิกใชยา 
คอยลดยาท่ีเคยใชเดิมไดจนหมด และรอยโรคหรือผื่นหายไปจนหมดจึงสามารถหยุดยาได แตหาก

ลดลงแลวยังไมดี ก็ตองใชน้ํามันกัญชาตอไป  
หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา  

 

การติดตามดูแลผูปวย 
 นัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน 
พรอมท้ังประเมิน PASI Score ทุก 1 เดือน  
 

การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบําบัดรักษา 
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน (PASI score) ทุก 1 เดือน 



    กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 15 
 

แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

เอกสารอางอิง 
 
1. Abrams DI. Integrating cannabis into clinical cancer care. Current oncology. 2016 Ma; 23 

(Suppl 2):S8.  
2. Allan GM, Ramji J, Perry D, Ton J, Beahm NP, Crisp N, Dockrill B, Dubin RE, Findlay T, 

Kirkwood J, Fleming M. Simplified guideline for prescribing medical cannabinoids in 
primary care. Canadian Family Physician. 2018 Feb 1;64(2):111-20.  

3. Alsherbiny MA, Li CG. Medicinal cannabis—potential drug interactions. Medicines. 2019 
Mar;6(1):3.  

4. Amir HosseinNorooznezhad. Cannabinoids: Possible agents for treatment of psoriasis via 
suppression of angiogenesis and inflammation. Medical Hypotheses. Volume 
99, February 2017, Pages 15-18 

5. Ashton CH. Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. The British Journal of 
Psychiatry. 2001 Feb;178(2):101-6.  

6. Barnes, M. P. (2006). Sativex®: clinical efficacy and tolerability in the treatment of 
symptoms of multiple sclerosis and neuropathic pain. Expert opinion on 
pharmacotherapy, 7(5), 607-615. 

7. Devinsky, O., Marsh, E., Friedman, D., Thiele, E., Laux, L., Sullivan, J., ... & Wong, M. (2016). 
Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label 
interventional trial. The Lancet Neurology, 15(3), 270-278. 

8. García C, Palomo‐Garo C, Gómez‐Gálvez Y, Fernández‐Ruiz J. Cannabinoid–dopamine 
interactions in the physiology and physiopathology of the basal ganglia. British journal 
of pharmacology. 2016 Jul;173(13):2069-79.  

9. Integrating palliative care and symptom relief into primary health care. [cited 20 May 
2020]. Available from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274559/ 
9789241514477-eng.pdf?ua=1  

10. Israeli Medical Canabis Agency (IMCA), Office of Associated Director General, Ministry of 
Health: Medical Grade Canabis Clinical Guide, IMC-GCP-Israeli Medical Canabis – Good 
Clinical Practices draft 1.1 – January 2017  

11. Jonathan D.Wilkinson. Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through a 
non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of 
psoriasis. Journal of Dermatological Science.Volume 45, Issue 2, February 2007, Pages 
87-92 

12. Lucas CJ, Galettis P, Schneider J. The pharmacokinetics and the pharmacodynamics of 
cannabinoids. British journal of clinical pharmacology. 2018 Nov;84(11):2477-82.  

13. MacCallum CA, Russo EB. Practical considerations in medical cannabis administration and 
dosing. European journal of internal medicine. 2018 Mar 1;49:12-9.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987716302092#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877/99/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877/99/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092318110600315X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09231811
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09231811/45/2


    กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 16 
 

แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

14. Manzanares, J., Julian, M. D., & Carrascosa, A. (2006). Role of the cannabinoid system in 
pain control and therapeutic implications for the management of acute and chronic 
pain episodes. Current neuropharmacology, 4(3), 239-257. 

15. Mücke M, Weier M, Carter C, Copeland J, Degenhardt L, Cuhls H, Radbruch L, Häuser W, 

Conrad R. Systematic review and meta‐analysis of cannabinoids in palliative 
medicine. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle. 2018 Apr;9(2):220-34.  

16. Nima Derakhshan, Mahboubeh Kazemi. Cannabis for Refractory Psoriasis-High Hopes for a 
Novel Treatment and a Literature Review. Current Clinical Pharmacology. Volume 11, 
Issue 2, 2016 

17. Nugent, S. M., Morasco, B. J., O'Neil, M. E., Freeman, M., Low, A., Kondo, K., ... & Kansagara, 
D. (2017). The effects of cannabis among adults with chronic pain and an overview of 
general harms: a systematic review. Annals of internal medicine, 167(5), 319-331. 

18. Pubmed searched on June 12, 2020 using keyword: cannabinoid 
19. Queensland Health. Clinical Guidance: for the use of medicinal cannabis products in 

Queensland 2018. [cited 20 May 2020]. Available from  
20. Ware, M. A., Wang, T., Shapiro, S., Robinson, A., Ducruet, T., Huynh, T., ... & Collet, J. P. 

(2010). Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled 
trial. Cmaj, 182(14), E694-E701. 

21. Wilsey, B., Marcotte, T., Tsodikov, A., Millman, J., Bentley, H., Gouaux, B., & Fishman, S. 
(2008). A randomized, placebo-controlled, crossover trial of cannabis cigarettes in 
neuropathic pain. The Journal of Pain, 9(6), 506-521. 

22. https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/634163/med-cannabis-clinical-
guide.pdf  

23. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. คําแนะนําการใชกัญชาทางการแพทย ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563  
24. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทาย พ.ศ. 2557 
25. ปตพงษ เกษสมบูรณ. ขนาดยาจากกัญชาท่ีเหมาะสมในการรักษาโรค. เอกสารประกอบการอบรม เรื่องกัญชา

ทางการแพทย วันท่ี 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Derakhshan+N&cauthor_id=27164964
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kazemi+M&cauthor_id=27164964
https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/634163/med-cannabis-


    กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 17 
 

แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

 
 
 

ภาคผนวก 
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Flowchart 

แนวทางการบําบัดผูปวยแบบประคับประครอง ในระยะทายของชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Recruitment (การคัดกรอง) คัดกรองผูปวยท่ีเขาเกณฑและการใหขอมูลญาติ 

Registration & Consent (เตรียมผูปวย) 
ลงนามใบ consent ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ดวยแบบ ESAS  

 

Treatment: initiation (นัดรับยาคร้ังแรก) 
ซักประวัติ ตรวจรางกาย และขอตรวจ lab : CBC, BUN/Cr, LFT, Electrolyte หากผูปวยยินยอม 

อธิบายวิธีการใชยาเมตตาโอสถ เร่ิมใหยาเมตตาโอสถ 1 หยด ในสถานพยาบาลพรอมท้ังสังเกตอาการหลังไดยา 1 ชั่วโมง 
หากไมมีภาวะแทรกซอนสามารถใหผูปวยกลับบานได 

  

Treatment: follow up & evaluation  
น้ํามันกัญชาตํารับการุณยโอสถ (CBD 0.5 mg/drop) ใชเสริมรวมกับตํารับเมตตาโอสถ 

วิธีการรับประทาน  
เร่ิมจาก 1 หยด ชวงเย็น จนถึง 2 หยด 3 เวลา เชา เท่ียง เย็น (หลังอาหาร) สามารถเพ่ิมขนาด และวิธีการ

ใชไดตามความเหมาะสมขึ้นกับอาการของผูปวยในแตละราย 
 
 

 
  

Treatment : weaning 
เมื่อใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้นและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลงแลวยังไมดี ก็ตองใช

ยากัญชาตอไป  สวนใหญจะใชเวลาในการบําบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

Flow Chart  
การดูแลผูปวยกลุมอาการปวดประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recruitment (การคัดกรอง) คัดกรองผูปวยท่ีเขาเกณฑและการใหขอมูลญาติ 

Registration & Consent (เตรียมผูปวย) 
เซนตใบ consent ประเมินคุณภาพชีวิต พัฒนาการ ตรวจ lab : CBC, BUN/Cr, LFT, Electrolyte, Ca, Mg, P, etc สอนญาติถึง
วิธีเก็บขอมลูการชักระหวางรอยาสกัดกัญชา * เตรียมการลงทะเบียนผูปวยสง อย.  

Treatment: initiation (นัดรับยาคร้ังแรก) 
- เร่ิมใหยาเมตตาโอสถ 1 drop oral hs และยาการุณยโอสถ 1 drop morning x 1 เดือน 
- อธิบายวิธีการใชยากัญชา * วิธีการติดตามผลการรักษา และผลขางเคียง*  

Treatment : follow-up & evaluation ทุก 1 เดือน x 12 เดือน 
ตํารับการุณยโอสถ  

วิธีการรับประทาน  
  เร่ิม 1 หยด บนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ําตามเล็กนอย หลังอาหารเชา - เย็น หรือ 
1 หยดเฉพาะเวลาปวดทุก 12 ชั่วโมง อาการไมดีขึ้นสามารถเพ่ิมไดคร้ังละ 1 หยด 

 

Treatment : weaning 
- ในกรณีอาการไมดีขึ้น มีผลขางเคียงมาก ผูปวยหรือญาติไมอยากรักษาตอหรือแพทยตองการหยุดยา 
- ควรปรับยา CBD ลดลงคร้ังละ 1-3 mg/k/day ตอสัปดาห จนหมดใชเวลาอยางนอย 1 เดือน 
- แตถามีความจําเปน สามารถลดยาลงอยางรวดเร็วได ขึ้นกับการพิจารณาของแพทยผูรักษา 
- ประเมินผลการรักษา ผลขางเคียง ความรูสึกและคุณภาพชีวิต เมื่อหยุดยา  
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

Flowchart 
การดูแลผูปวยโรคลมชักท่ีรักษายากและดื้อยากันชัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Recruitment (การคัดกรอง) คัดกรองผูปวยท่ีเขาเกณฑและการใหขอมูลญาติ 

Registration & Consent (เตรียมผูปวย) 
เซนตใบ consent ประเมินคุณภาพชีวิต พัฒนาการ ตรวจ lab : CBC, BUN/Cr, LFT, Electrolyte, Ca, Mg, P, etc สอนญาติถึงวิธีเก็บ

ขอมูลการชักระหวางรอยาสกัดกัญชา * เตรียมการลงทะเบียนผูปวยสง อย. (โดยไมมีการปรับยากันชักใดๆระหวางรอยาสกัดกัญชา ≈ 1 เดือน) 

Treatment: initiation (นัดรับยาคร้ังแรก) 
- เร่ิมใหยาการุณยโอสถ 1 drop/10 kg/day Q12 hr x 1 เดือน 
- อธิบายวิธีการใชยากัญชา * วิธีการติดตามผลการรักษา และผลขางเคียง*  

Treatment : follow-up & evaluation ทุก 1 เดือน x 12 เดือน 
วิธีการรับประทาน  

เร่ิมใชวันละ 1 หยด/10 กิโลกรัม หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ําตาม
เล็กนอย หลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 

ปรับขนาดเพ่ิมคร้ังละ 1 หยด/10 กิโลกรัม ทุก 1-2 สัปดาห จนสามารถคุมอาการชักได  
ขนาดยาท่ีไดผลมี CBD วันละ 2.5 -30 mg  

สามารถเพ่ิมยาจนขนาดของ CBD ไดถึงวันละ 1,000 mg หากคุมอาการชักไดดีแลว จึงสามารถลดยากันชัก
เดิมได ขอแนะนําใหรอพิจารณาในชวงสามเดือนแรก 
 

  

Treatment : weaning 
- ในกรณีอาการไมดีขึ้น มีผลขางเคียงมาก ผูปวยหรือญาติไมอยากรักษาตอหรือแพทยตองการหยุดยา 
- ควรปรับยา CBD ลดลงคร้ังละ 1-3 mg/k/day ตอสัปดาห จนหมดใชเวลาอยางนอย 1 เดือน 
- แตถามีความจําเปน สามารถลดยาลงอยางรวดเร็วได ขึ้นกับการพิจารณาของแพทยผูรักษา 
- ประเมินผลการรักษา ผลขางเคียง ความรูสึกของญาติตออาการชักและคุณภาพชีวิต เมื่อหยุดยา  
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

Flow Chart  
การดูแลผูปวยโรคพารกินสัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recruitment (การคัดกรอง) คัดกรองผูปวยท่ีเขาเกณฑและการใหขอมูลญาติ 

Registration & Consent (เตรียมผูปวย) 
เซนตใบ consent ประเมินคุณภาพชีวิต พัฒนาการ ตรวจ lab : CBC, BUN/Cr, LFT, Electrolyte, Ca, Mg, P, etc สอนญาติถึงวิธีเก็บ
ขอมูลการชักระหวางรอยาสกัดกัญชา * เตรียมการลงทะเบียนผูปวยสง อย.  

Treatment: initiation (นัดรับยาคร้ังแรก) 
- เร่ิมใหยาการุณยโอสถ 1 drop/10 kg/day Q12 hr x 1 เดือน 
- อธิบายวิธีการใชยากัญชา * วิธีการติดตามผลการรักษา และผลขางเคียง*  

Treatment : follow-up & evaluation ทุก 1 เดือน x 12 เดือน 
- เร่ิมใชวันละ 1 หยด/10 กิโลกรัม หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสมัผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ําตาม

เล็กนอยหลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 
- ปรับเพ่ิมคร้ังละ 1 หยด/10 กิโลกรัม ทุกสัปดาห จนสามารถคุมอาการผิดปกติจากการเคลื่อนไหวได  
- ขนาด CBD สูงสุดท่ีรับไดวันละ 300 mg 

  

Treatment : weaning 
- ในกรณีอาการไมดีขึ้น มีผลขางเคียงมาก ผูปวยหรือญาติไมอยากรักษาตอหรือแพทยตองการหยุดยา 
- ควรปรับยา CBD ลดลงคร้ังละ 1-3 mg/k/day ตอสัปดาห จนหมดใชเวลาอยางนอย 1 เดือน 
- แตถามีความจําเปน สามารถลดยาลงอยางรวดเร็วได ขึ้นกับการพิจารณาของแพทยผูรักษา 
- ประเมินผลการรักษา ผลขางเคียง ความรูสึกของญาติตออาการชักและคุณภาพชีวิต เมื่อหยุดยา  
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

Flow Chart  
การดูแลผูปวยโรคสะเก็ดเงิน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Recruitment (การคัดกรอง) คัดกรองผูปวยท่ีเขาเกณฑและการใหขอมูลญาติ 

Registration & Consent (เตรียมผูปวย) 
เซนตใบ consent ประเมินคุณภาพชีวิต พัฒนาการ ตรวจ lab : CBC, BUN/Cr, LFT, Electrolyte, Ca, Mg, P, etc สอนญาติถึง
วิธีเก็บขอมลูการชักระหวางรอยาสกัดกัญชา * เตรียมการลงทะเบียนผูปวยสง อย.  

Treatment: initiation (นัดรับยาคร้ังแรก) 
- เร่ิมใหยาการุณยโอสถ 1-2 drop oral morning และทาปริเวณผ่ืน morning evening x 1 เดือน 
- อธิบายวิธีการใชยากัญชา * วิธีการติดตามผลการรักษา และผลขางเคียง*  

Treatment : follow-up & evaluation ทุก 1 เดือน x 12 เดือน 
 การรักษาโดยใชน้ํามันกัญชา จะแบงตามระดับความรุนแรงของโรค  

- สะเก็ดความรุนแรงนอย (Mild) หมายถึง ผ่ืนนอยกวา 10 % ของพ้ืนท่ีผิวของรางกาย (ผ่ืน ขนาดประมาณ 1 
ฝามือเทากับพ้ืนท่ีประมาณ 1%) ใหการรักษาโดยใชวิธีการทาเปนอันดับแรก  

- สะเก็ดเงินความรุนแรงปานกลาง (Moderate) หมายถึง ผ่ืนมากกวา 10 % ของพ้ืนท่ีผิวของรางกาย ใหการ
รักษาโดยใชวิธีการทาเปนอันดับแรก รวมกับน้ํามันดินท่ีเคยใชปกติ 

- สะเก็ดเงินความรุนแรงมาก (Severe ) หมายถึง ผ่ืนมากกวา 10% ของพ้ืนท่ีผิวของรางกาย รวมกับมีการ
อักเสบภายในรวมดวย (Systemic Involvement) เชน ขออักเสบ พิจารณาใหการรักษาโดยใชวิธีการรับประทานรวมกับวิธีการ
ทา รวมกับวิธีการรักษาแบบเดิม  

Mild & Moderate Type  
ใชทาบริเวณผ่ืน เวลาเชา เย็น  

Severe Type 
ตํารับการุณยโอสถ 
วิธีการรับประทาน    เร่ิมจาก 2 หยดบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ําตามเล็กนอย 

หลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 
 

Treatment : weaning 
- ในกรณีอาการไมดีขึ้น มีผลขางเคียงมาก ผูปวยหรือญาติไมอยากรักษาตอหรือแพทยตองการหยุดยา 
- ควรปรับยาCBD ลดลงคร้ังละ 1-3 mg/k/day ตอสัปดาห จนหมดใชเวลาอยางนอย 1 เดือน 
- แตถามีความจําเปน สามารถลดยาลงอยางรวดเร็วได ขึ้นกับการพิจารณาของแพทยผูรักษา 
- ประเมินผลการรักษา ผลขางเคียง ความรูสึกและคุณภาพชีวิต เมื่อหยุดยา  
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

ตัวอยาง 
แแบบฟอรมประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS ฉบับภาษาไทย 

 
โปรดวงกลมหมายเลขท่ีตรงกับระดับความรูสึกของทานมากท่ีสุด ณ ขณะนี้ 
 

ไมมีอาการปวด       มีอาการปวดรุนแรงท่ีสุด 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(กรุณาระบุตาํแหนงที่ปวดในแผนภาพดานหลัง) 

 
ไมมีอาการเหนื่อย/ออนเพลีย    มีอาการเหนื่อย/ออนเพลียมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

       ไมมีอาการคล่ืนไส            มีอาการคล่ืนไสรุนแรงท่ีสุด 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
       ไมมีอาการซึมเศรา             มีอาการซึมเศรามากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

       ไมวิตกกังวล                     วิตกกังวลมากท่ีสุด 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
       ไมมีอาการงวงซึม/สะลึมละสือ       มีอาการงวงซึม/สะลึมละสือมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

       ไมเบ่ืออาหาร                            เบ่ืออาหารมากท่ีสุด 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
       สบายดีท้ังกายและใจ               ไมสบายกายและใจเลย 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

       ไมมีอาการเหนื่อยหอบ         มีอาการเหนื่อยหอบมากท่ีสุด 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
       ปญหาอ่ืนๆ ไดแก นอนไมหลับ        (ถาปญหาดังกลาวรุนแรงมากคะแนน = 10) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

ตัวอยาง  
หนังสือแสดงเจตนายินยอมการรักษาดวยน้ํามันกัญชาทางการแพทย  

(Consent Form) 
 

 วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ........... 
  

 ขาพเจา � นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ. ุ................ป (ผูปวย)    

           � นาย/นาง/นางสาว.................................................................อาย.ุ............ป  (ผูแทนโดยชอบธรรม) 

เก่ียวของเปน..............................ของผูปวยชื่อ.......................................................................................................

เนื่องจาก � อายุต่ํากวา 18 ป  � อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................................................

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................................................................................................          
           ยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําการรักษาโดยใชกัญชา ซ่ึงขาพเจายอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การรักษานั้น ท้ังนี้ขาพเจาไดรับขอมูลและการอธิบายจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และทีมสุขภาพให ทราบคือ 
          1. การอนุญาตและสถานการณรับรองผลิตภัณฑโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

น้ํามันกัญชาทางการแพทยนี้ยังไมไดรับการรับรองดานคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสําหรับจําหนายในทองตลาด อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑท่ีจําหนายนี้ มีผล
การทดสอบ จากหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหท่ีแสดงวาผลิตภัณฑไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก ยาฆาแมลง 
หรือสารเจือปน อ่ืนเกินมาตรฐานท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค  

2. การใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา อาจทําใหเกิดการเสพติดได  
หากขาพเจามีความรูสึกหรือความคิดท่ีตองการเพ่ิมขนาดยาหรือมีความตองการใชกัญชาในปริมาณ

และ ความถ่ีท่ีสูงข้ึน ขาพเจาจะแจงใหแพทยผูใหการรักษาทราบ เพ่ือประเมิน ปรับขนาดการใช หรือวาง
แผนการรักษา ตอไป  

3. คําเตือน ขอควรระวัง และผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชา  

(1) หามใชในผูท่ีเคยแพกัญชาและสารประกอบอ่ืนในน้ํามันกัญชาทางการแพทย 
(2) หลีกเลี่ยงการใชกัญชาในสตรีมีครรภสตรีใหนมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุท่ีมิไดคุมกําเนิด/

วางแผนจะตั้งครรภ  
(3) ไมควรใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยในผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของตับหรือไตบกพรองรุนแรง  
(4) ไมควรใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยในผูปวยท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองท่ี

รุนแรง เนื่องจากอาจทําใหความดัน โลหิตต่ํา บางครั้งอาจทาใหความดันโลหิตสูง เปนลม หมดสติ หัวใจเตนเร็ว
ผิดปกติ กลามเนื้อหัวใจตายและโรค หลอดเลือดสมอง 

(5) ไมควรใชยาเมตตาโอสถในผูปวยท่ีมีภาวะทางจิตเวช 
(6) หากทานไดรับการรักษาดวยยากลอมประสาทหรือยาท่ีออกฤทธิ์ทางจิตอ่ืน ๆ ตองแจงแพทยและ

หากตองใช รวมกับน้ํามันกัญชาทางการแพทยตองใชดวยความระมัดระวัง เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาท
สวนกลางหรือเพ่ิมผลกระทบทางจิต ประสาท  

(7) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได หากใชเปนประจําควรประเมิน
ผลการรักษาเปนระยะ  

(8) ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ีมีประวัติของการใชสารเสพติด รวมถึงผูมีประวัติติดสุรา  
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(9) หากมีอาการแพยา เชน มีผื่น ปากบวม ตาบวม หนาบวม ใหหยดุใชยาและปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร 
(10) อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือทางานท่ีเสี่ยง

อันตราย  
(11) ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยไดแก มึนเวียนศีรษะ (dizziness) 

เสียความสมดุล (loss of coordination) หัวใจเตนชา (bradycardia) ความดันโลหิตผิดปกติ (abnormal 
blood pressure) ปากแหง (Dry mouth) คลื่นไส (Nausea) สับสน (disorientation) กระวนกระวาย 
(agitation) วิตกกังวล (Anxiety) เม่ือมี อาการดังกลาวควรหยุดยา และหากอาการไมดีข้ึนควรมาปรึกษา
แพทยทันที 

4. ความเส่ียง ประโยชนและอันตรกิริยาระหวางยาของกัญชา 
การใชกัญชารวมกับกลุมยาบางประเภท สามารถทําใหเพ่ิมฤทธิ์หรือความเปนพิษของยาดังกลาวได 

เชน warfarin, erythromycin, ketoconazole, simvastatin, morphine, antihistamines, Lorazepam, 
diazepam, haloperidol, fluoxetine  เปนตน  

5. ขอมูลของโรคและภาวะของผูปวยและทางเลือกในการรักษา  
(1) ขาพเจาไดรับทราบขอมูลท่ีเก่ียวของกับโรคและการดําเนินของโรค รวมถึงผลท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

และทางเลือก ตาง ๆ ในการรักษา โอกาสในการฟนตัว การพยากรณโรคระยะยาว    
(2) ขาพเจาไดรับทราบประโยชนท่ีเปนไปไดของการรักษาดวยยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะ

กัญชาความเสี่ยง ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชผลิตภัณฑดังกลาว และทราบวามีโอกาสจะประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการรักษา รวมถึงคําแนะนาดานการรักษาและการใชยา  

(3) ขาพเจาไดมีโอกาสซักถามจนเกิดความเขาใจกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสาระสําคัญเหลานี้    
 

ลงชื่อ........................................................ ผูปวย/ผูแทนโดยชอบธรรม                                         
                 (......................................................) ผูปวย/ผูแทนโดยชอบธรรม มาคนเดียว  

 
ลงชื่อ........................................................ พยานผูปวย              
       (......................................................)           
 
ลงชื่อ........................................................ ผูใหขอมูล (ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม)         
       (.......................................................)        
 
ลงชื่อ...................................................... ผูใหขอมูล (พยาบาลวิชาชีพ)                     
       (....................................................)  
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ตัวอยาง  
หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณะ 

 
เขียนท่ี  

วันท่ี..............................................................  
ขาพเจา (ชื่อ – สกุล) ……………………………………………….……………………………………..อาย.ุ................................ป
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ท่ีอยูท่ีติดตอได………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอรโทรศัพท…………………………………………………เบอรท่ีทํางาน………………………………………………………………. 

ขณะขาพเจาทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคท่ีจะ
แสดง เจตนาท่ีจะขอตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใด ๆ กับขาพเจา เพ่ือยืดการ
ตายออกไป โดยไมจําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลตามอาการ 

- เม่ือขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต  
- เม่ือขาพเจาๆไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคท่ีไมอาจไดรับการรักษาใหหายได  

ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหลงชื่อกํากับหนาขอท่ีทานเลือก) 
 การเจาะคอเพ่ือใสทอชวยหายใจ 

 การใชเครื่องชวยหายใจ 

 การใหสายอาหารและน้ําทางสายยาง 

 การเขารักษาในหอง ไอ.ซี.ยู. (I.C.U.) 

 การกระตุนระบบไหลเวียน 

 กระบวนการฟนชีพเม่ือหัวใจหยุด 

 การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใด ๆ 

 อ่ืน ๆ ระบุ............................……………………………………………………………………………………….. 

 
ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความ

เหมาะสมตอไปนี้ 
 ความประสงคท่ีจะเสียชีวิตท่ีบาน 

 การเยียวยาทางจิตใจ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช) 

 ............................……………………………………………………………………………………….. 

 

  ขาพเจาขอมอบหมายให (ชื่อ - สกุล) ................................................................................... 

ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เม่ือขาพเจาอยูในภาวะท่ีไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได

ตามปกติ เพ่ือทําหนาท่ีอธิบายความประสงคท่ีแทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง

แผนการดูแลรักษาตอไป 
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  ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบหมายใหบุคคล

ใกลชิดและพยานเก็บรักษาไว เพ่ือนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลเม่ือขาพเจาถูกนําตัวเขารับการ

รักษาในสถานพยาบาล 

 

...................................................... ลงชื่อ   ผูแสดงเจตนา 

     บุคคลใกลชิด ........................................................................ ลงชื่อ 

     พยาน ................................................................................... ลงชื่อ 

     พยาน ................................................................................... ลงชื่อ 

ผูใกลชิด (ทําหนังสือท่ีอธิบายความประสงคท่ีแทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับ
ผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรมท่ีดูแลขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พ่ี นอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววางใจกัน) 
 
ช่ือ - นามสกุล ............................................................................. มีความสัมพันธเปน ....................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................. เบอรโทรศัพท ............................................. 
ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 
พยานคนท่ี 1 ชื่อ-นามสกุล ........................................................... มีความสัมพันธเปน ...................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน ................................................................ เบอรโทรศัพท .............................................. 
ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 
พยานคนท่ี 2 ชื่อ-นามสกุล ........................................................... มีความสัมพันธเปน ...................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน ................................................................ เบอรโทรศัพท .............................................. 
ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 
 
ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา 
ชื่อ - นามสกุล .............................................................................. มีความสัมพันธเปน ....................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน ................................................................ เบอรโทรศัพท .............................................. 
ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 
 

(ผูแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขฯ สามารถเลือกใชหนังสือแสดงเจตนาแบบใดก็ได) 
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หนา 27 
เลม 136 ตอนพิเศษ 94 ง   ราชกิจจาบุเบกษา    11 เมษายน 2562 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู 

ท่ีใหเสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู  

ที่ใหเสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่กําหนด และนําไปใชประโยชนในทางการแพทยของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ตํารับยาท่ีไดการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งครอบคลุม  
ทั้งตํารับยาแผนปจจุบันและตํารับยาแผนไทย 

ขอ ๒ ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยูในตําราการแพทยแผนไทย โดยคําแนะนํา  
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและสภาการแพทยแผนไทย ตามบัญชีรายชื่อ  
แนบทายประกาศฉบับนี ้

ขอ ๓ ตํารับยาท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตในประเทศ ภายใตการรักษาโรคกรณีจําเปนสําหรับ  
ผูปวยเฉพาะราย (Special Access Scheme ) 

ขอ ๔ ตํารับยาท่ีไดรับอนุญาตภายใตโครงการศึกษาวิจัยท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ ๕ ตํารับยาท่ีหมอพ้ืนบานปรุงขึ้นจากองคความรูและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
ที่ชัดเจน และไดรับการรับรองจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ทั้งนี้ วัตถุดิบ 
จากกัญชา ตองไมสามารถแยกเปนชอดอก ใบ เพ่ือนําไปใชในทางที่ผิดได 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
  ปยะสกล สกลสัตยาทร 

    รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 



    กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 29 
 

แนวทางการใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทยตํารับการณุยโอสถ 

 
บัญชีรายช่ือตําราการแพทยแผนไทยและตํารับยาแผนไทย 

ท่ีประกาศกําหนดใหเปนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู 
ท่ีอนุญาตใหเสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู ท่ีใหเสพเพ่ือรักษาโรค 
หรือการศึกษาวิจัยได พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

จํานวน 16 ตํารับ 
 
 

      ช่ือตํารับยา                   ท่ีมาของตํารับยา 

1. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีรธาตุพระนารายณ 
2. ยาศุขไสยาศน คัมภีรธาตุพระนารายณ 
3. ยาแกลมเนาวนารีวาโย ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
4. ยาน้ํามันสนั่นไตรภพ  ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
5. ยาแกลมข้ึนเบื้องสูง  ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
6. ยาไฟอาวุธ  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช 
7. ยาแกนอนไมหลับ/ยาแกไขผอมเหลือง  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช 
8. ยาแกสัณฑฆาต กรอนแหง  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช 
9. ยาอัมฤตโอสถ  แพทยศาสตรสงเคราะห เลม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช 
10. ยาอไภยสาลี เวชศึกษาพระยาพิศณุประสาทเวช 
11. ยาแกลมแกเสน เวชศาตรวัณณณา 
12. ยาแกโรคจิต อายุรเวชศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 
13. ยาไพสาล  อายุรเวชศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 
14. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง  อายุรเวชศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม 2 
15. ยาทําลายพระสุเมรุ  คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ 
16. ยาทัพยาธิคุณ  คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ 

 

ตํารับยาท่ีมีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไมยุงยากซับซอน 
ตัวยาหาไมยาก และมีสรรพคุณตํารับท่ีแกปญหาสาธารณสุข 
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