Medical Cannabis:
Time for a comeback

สารสกัดกัญชาในทางการแพทย์

นโยบายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางคลินิก
ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตรี
• คณะทํางานกํากับติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ด้านกัญชาเสรีทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์)
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายตัวยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.
คณะอนุกรรมการกากับติดตามและส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ (คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ)
คณะกรรมการพิจารณาการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาวิจัย)
คณะทํางานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะกรรมการอํานวยการการนํากัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
คณะกรรมการอํานวยด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทํางานพัฒนาการตรวจระบุชนิดพืชกัญชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะกรรมการการปลูกกัญชา การผลิตยาปรุงเฉพาะราย และการใช้ตํารับยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
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Cannabis Testing

Break the Barriers to Achieving Optimal Success
with Research of Cannabis in Thailand

All aspects of research related to cannabis and its constituents
Medical Cannabis:
Time for a comeback

With Cannabis
Research

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture and plant biology
Commerce, business, and environment
Endocannabinoid system
Cannabis and cannabinoids biochemistry and genetics
Cannabis and cannabinoids preclinical pharmacology
Cannabis and cannabinoids clinical pharmacology
Epidemiology and public health
Cannabis-related disorders
Medical cannabis
History, regulation, social and public policy

Researchers from universities, representatives from government agencies, and industry experts

Cannabis Research Study
• There is widespread demand for access to medicinal cannabis by patients.
• Yet very few doctors currently prescribe cannabinoid-derived medications.
• Will emerging clinical trial evidence reduce the reluctance of GPs to prescribe
these medications?
• The hesitancy surrounding doctor-prescribed cannabis products is intrinsically
linked to:
•
•
•
•

limited clinical evidence concerning the efficacy and safety of medicinal cannabis
the lack of medical-sector acceptance of a drug that lacks sufficient efficacy and safety data
there’s also a lack of dosing knowledge.
Plus, many medical professionals are unclear about how genetic factors might change a
person’s responses to cannabinoid medications.

The value of clinical trials and evidence-based data
• This type of clinical investigation is the most effective approach to
obtain statistically relevant data for the efficacy and safety of
cannabinoid-based products.
• Clinical study data:

• is necessary to scientifically assess pharmaceutical safety, product efficacy
and patient/public health risks
• Including unapproved medicinal cannabis products and
• Various products, creams and beverages being touted on the market in
certain countries
• is necessary to scientifically supported evidence to claim in term of indications

แนวทางการวิจัยกัญชาในตํารับยาแผนปัจจุบัน
Types of Cannabis oil and Formulations
Phytocannabinoids

Synthetic Cannabinoids

• 100% organic plant
material for the extract;
• High quality solvent for
extraction?
• Exact THC:CBD ratio?

Full Spectrum
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Indica plants grow short

(Everything except THC)

CBD Isolate
(Only CBD )
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(Isolated with added terpenes)
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shortest of all and don’t offer
potent psychoactive properties.

and bushy and offer a more
sedative experience.
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Industrial Hemp

Sativa plants grow tall and thin and provide you with a
psychoactive high that may help you become more alert.
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(cannabidiol; CBD)

Cannabinoids: Therapeutic Effects

Personalized Cannabis Dosing
1

Simple Dosing Guide
•
•

Microdosing for Beginners
Start Low and Go Slow

2

Strain Selection: Specific Strain Specific Disease
Type of Cannabis Products

3
“ Biphasic Effect? ”

Ultra-low dose

Some patients do well with
ultra-high doses (hundreds
or thousands of milligrams
daily) On the other hand,
ultra-low doses can be
extremely effective,
sometimes even more so
than the other extreme.
Ultra-high dose

Bidirectional Effect of Cannabis
Therapeutic Window

PRODUCTS

Type 1 (THC-dominant): TITRATING THC
Type 2 (THC & CBD):
THC & CBD: POWER COUPLE
Type 3 (CBD-dominant): FULL-SPECTRUM CBD-RICH EXTRACTS

Individualized Dosing Guide

Multiphasic Dose-Response Relationship

Process Cannabis
Extraction Method

Cannabis

Dronabinol

(synthetic THC)

4

EXOGENOUS

1st site of action

2nd

-

Synthesis and
Catabolism rate

•
3rd site of action

site of action

RECEPTORS

ENZYMEs

AEA
2-AG

Cannabis Sensitization

-

Number
Sensitivity
Turnover rate
Tolerance

ENDOGENOUS

Benefit based on:
ENDOCANNABINOIDS SYSTEM TURNOVER

•
•

Increasing Sensitivity to
Cannabis
Building More Receptors
Find Your Therapeutic
Dosage

PATIENTS

+

Phytocannabinoid

แนวทางการวิจัยกัญชาในตํารับยาแผนปัจจุบัน
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แผนปัจจุบัน
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ตํารับยา SAS
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Clinical Trial
Indications THC:CBD

สายการผลิต

แนวทางการรั กษา

โรงงาน
การวิจยั สูตรตํารั บ
การวิจยั ทางคลินิก

การใช้ ทางการแพทย์
การขึน3 ทะเบียน

Seed to Sale
Cannabis sources

Mahidol Staff (Man)

Physio, P’co, Clinic Social & Administrative

R&D
Manufacturing

สารสกัด

Proposal

Business Process Management

Post-marketing

Regulation

Impact

ตํารั บยาที*เข้ ากัญชา

Scientific Research

GAP GHP GMP GLP GCP

1st Phase: ขายในประเทศ

2nd Phase: ส่งออก

Authorized
HEMP
Medical cannabis

การใช้ ทางการแพทย์

แนวทางการวิจัยตํารับยาเข้ากัญชาตามตําราแผนไทย

สังคยานาตํารับ/พัฒนาวิชาการ
พัฒนาสูตรตํารับ
รับรองตํารับ

https://report.nih.gov/categorical_spending.aspx

Design of the cannabis research trial
• The trial should be designed to ensure:
• the well-being of the participants is not compromised; and
• the data collected will provide answers and information
required to achieve the clinical trial objectives.

Evidence-based clinical trials over extended periods of time, including
larger numbers of study participants and standardized medication
formulas, are a current focus of a number of top Medical Schools,
Oncologists, Pharmaceutical Researchers and BioScience Universities.

Considerations to be taken when designing the trial
• Considerations for your medicinal cannabis trial include, but are not necessarily
limited to, the following components.
• What is the intended use of the tested medicinal cannabis product?
• Has this or similar formulation been used for any other indication(s)?
• If yes, what were the study findings?
• What type of data needs to be collected to demonstrate the safety, tolerability and/or
efficacy of the tested product?
• Are assessments of dependency of the medicinal cannabis product being
considered?
• E.g., if the product has a high THC content and is intended to be delivered over an
extended period of time, is dependency a recorded potential complication or
potentially harmful effect?
• Are there safety data available for the proposed formulation and the dosage regimen
of the medicinal cannabis product planned to be administered?

Considerations to be taken when designing the trial
• What is the number of participants required to be included in the study to achieve
sufficient data collections so as to adequately address the primary study objectives?
• Are the participants healthy volunteers or are they patients already receiving therapy
for the existing condition?
• What are the clinical endpoints of the study?
• What is the stability of the tested medicinal cannabis product?
• Does the product require specific storage and/or handling requirements?
• How is it to be administered?
• Does it require any handling/preparation or specific medical device for its
administration?
• What type of expertise would be required for an appropriate Safety oversight of the
conducted study?
• What are the ThaiFDA recording and reporting requirements?
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