การน้าน้ามันกัญชาทางการแพทย์ ต้ารับเมตตาโอสถ
และการุณย์โอสถไปใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 5 กลุ่มอาการโรค
ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
23 กรกฎาคม 2563

OUTLINE

• กัญชา...ทางการแพทย์แผนไทย
• การด้าเนินงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
1. กลั่นกรอง/ประเมินรับรองต้ารับยา
2. การปลูก ผลิตวัตถุดิบกัญชา
3. การผลิตต้ารับยากัญชา
4. การอบรมการใช้กัญชา
5. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
6. การศึกษาวิจัยกัญชา
7. กัญชา ใน รพ.สต.
2

กั ญ ชา ... ทางการแพทย์ แ ผนไทย
▪ ใช้เพื่อบ้าบัดรักษาอาการเจ็บป่วย มากกว่า 360 ปี
▪ จากต้ารับยาแผนไทยของชาติ กว่า 27,697 ต้ารับ พบว่ามีกัญชาเป็นส่วนประกอบ > 200 ต้ารับ และ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ในต้าราพระโอสถพระนารายณ์พบ 4 ต้ารับ
กัญชา มี 2 ชนิด คือ ตัวผู้ กับ ตัวเมีย
มักใช้ ช่อดอกตัวเมียท้ายา ถือเป็น “กัญชาดี” แต่ทุกส่วนใช้ท้ายาได้ ทัง ช่อดอก ใบ/ก้าน ล้าต้น/กิ่ง
ราก เมล็ด หรือเรียกว่า ทัง 5
ทุกส่วน มีรสเมาเบื่อ
ใบแก้หอบหืด เจริญอาหาร ชูก้าลัง ใช้มากท้าให้จิตใจขลาดกลัว ตาลาย ประสาทหลอน
ดอก แก้โรคประสาท ท้าให้นอนหลับ เจริญอาหาร กัดเสมหะในคอ เป็นต้น
หากต้ารับยาไม่ระบุส่วนที่ใช้ ให้หมายถึงช่อดอก
รูปแบบที่พบในต้ารา เช่น ยาผง ยาเม็ด ลูกกลอน ยาปั้นเป็นแท่ง ยาต้ม ยาดอง
ยาหุงคงแต่น้ามัน เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทึกตารา ตารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 493 มัดที่ 32 ตู้ 112 ชั้น 4/2
ประวัติที่มา สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ
“...ยาชื่อศุกขะไสยาสน์ .. ใบชุมเห็ดไทย 1 ใบผักชี 1 ใบผักกะเฉด 1 ยานี้เอาสิ่งละ 2 สลึง
กัญชาดี 3 สลึง บดละลายเหล้ากิน แก้นอนมิหลับกินข้าวมิได้ หายแลฯ...”
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การด้าเนินงาน กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ต้ น ทาง
การปลู ก กั ญ ชา
แหล่งปลูก
วิสาหกิจชุมชน
รพ.สต./รพ.
สถาบันการศึกษา

•
•

กลางทาง
ต้ารับ/ต้ารายาแผนไทย
ของชาติ
ต้ารับผู้ประกอบ
วิชาชีพ/หมอพืนบ้าน

การรั บ รองต้ารั บ

ปลายทาง
•
•
•

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
หมอพืนบ้าน

การอบรบ
การใช้ กั ญ ชา

การผลิต
วั ต ถุ ดิ บ
กั ญ ชา

ผู้ ผ ลิ ต
• รพ. WHO-GMP
• มหาวิทยาลัยที่
ได้รับอนุญาตผลิต

คลั ง วั ต ถุ ดิ บ

ยาส้าเร็จรูป
•
•

ต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา 16 ต้ารับ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
น้ามันกัญชา (ต้ารับหมอเดชา)

การใช้ กั ญ ชาทาง
การแพทย์ แ ผนไทย

ต้ารับยาปรุงเฉพาะราย
•
•
•

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
หมอพืนบ้าน

การวิ จั ย และพั ฒ นา

การจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย
4
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การกลั่นกรอง/ประเมินรับรองต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ประกาศต้ารับฯ ที่อนุญาต
ให้เสพหรือวิจัยได้
ตรวจสอบความซ้าซ้อน

ต้ารับจากต้ารายา
ของชาติ

ต้ารับยาปรุงเฉพาะราย

-ต้ารับจากต้าราหลวง 90 ต้ารับ

ต้ารับยาที่มีกัญชา
> 200 ต้ารับ

ตรวจสอบความซ้าซ้อน
-ต้ารับจากต้ารายาเกร็ด 119 ต้ารับ

ประเมินรับรองต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสมของ พท./พท.ป./หมอพืนบ้าน
79 ต้ารับ (ณ วันที่ 26 มิ.ย. 63)

ต้ารับยาตามองค์ความรูเ้ ป็นที่รจู้ ักและ
ยอมรับทางการแพทย์แผนไทย
ตัวยาหาง่าย ไม่เป็นอันตราย
16 ต้ารับ
เตรียมเสนอ (เพิ่มเติม) ใน คกก.
รับรองต้ารับ 13 ต้ารับ

ต้ารับยาปรุงเฉพาะรายฯ
ของหมอพืนบ้าน– 2 ต้ารับ
เสนอ คกก.ยส. 24 ต้ารับ
- หมอพืนบ้าน 21 ต้ารับ
- พท./ พท.ป. 3 ต้ารับ
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การกลั่นกรอง/ประเมินรับรองต้ารับยากัญชา
การด้าเนินงานปัจจุบัน

แผนการด้าเนินงานในอนาคต

พท.(เวชกรรมไทย)/พท.ป./หมอพืนบ้าน
ยื่นต้ารับที่สสจ./กรม พท.

พท./พท.ป./หมอพืนบ้าน ยื่นต้ารับที่
สสจ./กรม พท.

ประเมินรับรอง โดย คกก.รับรองต้ารับฯ กรม พท.

ประเมินรับรอง โดย คกก.รับรองต้ารับฯ กรม พท.

เสนอต่อ คกก. อ้านวยการฯ กรม พท.

เสนอต่อ คกก. อ้านวยการฯ กรม พท.

เสนอต่อ คกก. ควบคุมยาเสพติดให้โทษ (อย.)

ประกาศบัญชีรายชื่อต้ารับที่ผ่านการรับรองโดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ต้ารับยาปรุงเฉพาะราย
ประกาศบัญชีรายชีอ่ ต้ารับที่ผ่านการรับรองลง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ออกหนังสือให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ต้ารับยาฯ
เพื่อการปรุงเฉพาะราย
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แหล่งปลูกกัญชา และ แหล่งผลิตต้ารับยากัญชา (ที่ได้รับอนุญาตแล้ว)
วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรลานนา จ.ล้าปาง

ม.เกษตร จ.สกลนคร

วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน

มทร.อีสาน จ.สกลนคร

รพร.เด่นชัย จ.แพร่

รพ.พระอาจารย์ฝนั้ จ.สกลนคร

สวทช. จ.ปทุมธานี

ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม

แหล่งปลูกกัญชา 6 แห่ง
แหล่งผลิตยากัญชา 6 แห่ง
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การปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชา
ปริมาณการปลูก
(กิโลกรัมสด/ปี)

การเก็บเกี่ยว

มทร. อีสาน จ.สกลนคร (20 มิ.ย. 62)

2,000

902.25 กก. สด

ม. เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร (20 ส.ค. 62)

2,000

611.98 กก. สด

สถานที่ปลูก (วันที่ได้รับอนุญาต)

วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรลานนา จ.ล้าปาง (1 ม.ค. 63)

สถานที่ผลิตยา (วันที่ได้รับอนุญาต)
รพ. พระอาจารย์ฝั้นฯ จ.สกลนคร (20 มิ.ย. 62)

1,044.80 กก. แห้ง รพร. เด่นชัย จ.แพร่ (12 มี.ค. 63)
กองพัฒนายาแผนไทยฯ (1 ม.ค. 63)
2,000

วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน
(6 ม.ค. 63)

619.39 กก. แห้ง

ข้อมูลการผลิต
ณ ปัจจุบัน
ครบทัง 16 ต้ารับ
แปรรูปวัตถุดิบกัญชา
เมตตาโอสถ

รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี (12 มี.ค. 63) ศุขไสยาศน์ ท้าลายพระสุเมรุ
รพ. คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (12 มี.ค. 63)

2,000

87.19 กก. แห้ง
14.45 กก. สด

2,000

-

รพ. ดอนตูม จ.นครปฐม

-

ม. เทคโนโลยีสรุ นารี จ.นครราชสีมา (9 เม.ย. 63)

2,000

-

รพ. คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (12 มี.ค. 63)

-

สวทช. จ.ปทุมธานี (12 มี.ค. 63)

350

-

กองพัฒนายาแผนไทยฯ (1 ม.ค. 63)

-

รวม

12,350

กองพัฒนายาแผนไทยฯ (1 ม.ค. 63)

ศุขไสยาศน์ ท้าลายพระสุเมรุ
และทาริดสีดวงทวารหนัก
ผลิต 16 ต้ารับ

คาดการณ์เก็บเกี่ยว ก.ค. – ธ.ค. 63 : ~7,000 กก. สด

8

การผลิตต้ารับยากัญชา
ร พ . พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ฝั้ น อ า จ า โ ร จ . ส ก ล น ค ร
ผลิตต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ครบ 16 ต้ารับ
ก อ ง พั ฒ น า ย า แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร
ผลิตน้ามันกัญชา ภายใต้ คก.วิจัย ได้ 185,000 ขวด >> กระจายแล้ว 173,500 ขวด
ผลิตน้ามันกัญชา SAS ได้ 10,000 ขวด >> กระจายแล้ว 1,000 ขวด
ผลิตต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ต้ารับ เตรียมกระจาย ส.ค.63

ร พ ร . เ ด่ น ชั ย จ . แ พ ร่
ด้าเนินการผลิต ต้ารับยาศุขไสยาศน์ ทัพยาธิคุณ และท้าลายพระสุเมรุ
พร้อมกระจายยาใน ปลายเดือน ก.ค. 63
ร พ . คู เ มื อ ง จ . บุ รี รั ม ย์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยาเรียบร้อยแล้ว เตรียมการผลิต

ภายในเดือน ก.ค. 63

กรม พท.จัดท้าราคาอ้างอิง
วัตถุดิบกัญชา
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ผลิตภัณฑ์ต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
น้ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) DTAM
GANJA OIL (DEJA FORMULA)
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การอบรมการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ แ ผนไทย
หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทย (แพทย์แผนไทย 3,847 คน/แผนไทย
ประยุกต์ 1,538 คน/หมอพืนบ้าน 58 คน)

อบรมการใช้น้ามันกัญชาภายใต้รูปแบบ
พิเศษของการเข้าถึงยา SAS

5,443 คน
256 คน
(ข้อมูลวันที่ 26 มิ.ย. 63)

หน่วยงาน
รพศ.
่ ๆ
สสจ./สสอ. อืน
3%
2%
มหาวิทยาล ัย
5%
6% กรม
2%
เอกชน
17%

รพช.
31%

รพท.
5%
รพ.สต.
29%
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กระบวนการกระจายยา
รพ.ขอสนับสนุนต้ารับยามายังกรมพท.
โดยใช้แบบฟอร์มที่ก้าหนด ในกรณีขอ
สนับสนุนเพิ่มเติมให้ส่งเอกสารผ่านอีเมลได้

บริษัท ปณท. จ้ากัด
จะโทรแจ้งไปยังผู้รับตามชื่อที่
แจ้งมายังกรม พท.ก่อนจัดส่ง

กรม พท. ตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอ ดังนี
- มีใบอนุญาตจ้าหน่าย ยส. ประเภท 5 กัญชา
- มีพท./พท.ป. ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชา/ต้ารับน้ามันกัญชา SAS

กรม พท.รวบรวมรายละเอียดและแจ้ง
ยังผู้ผลิตเพื่อจัดส่งต้ารับยา

ผู้ผลิตกระจายต้ารับยาผ่าน
บริษัท ปณท. จ้ากัด
ซึ่งจะมีระบบ tracking เพื่อ
ติดตามกระบวนการจัดส่ง
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การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

กระจายยา
(16 ต้ารับ)

กระจายยา
(น้ามันกัญชา
ต้ารับหมอเดชา)

รพศ./รพท.

99 แห่ง

รพช.

205 แห่ง

รพ.สังกัดกรมฯ
(กรมการแพทย์แผนไทยฯ
และกรมสุขภาพจิต)

11 แห่ง

รพ.อื่นๆ

2 แห่ง

ภายใต้โครงการวิจัย
ภายใต้รูปแบบพิเศษของ
การเข้าถึงยา (SAS)

รวม 317 แห่ง
o กระจายยา 2 ต้ารับน้าร่อง ได้แก่ ศุขไสยาศน์, ท้าลายพระสุเมรุ
o กระจายยา 7 ต้ารับ
คลินิกกัญชาฯ ประจ้าเขตสุขภาพ 13 แห่ง

30 แห่ง

รวม 39 แห่ง
9 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ที่มา : สานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

13

สถานการณ์การบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทังประเทศ
1,546 128 38 70 1,727
1,082
732

ผู้รับบริการ 60,552 ครัง

ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 57,827 ครัง

70000

60,552
60000

57,827

50000

50,676

30000

การใช้ต้ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสม (ครัง)

34,770 34,141

40000

22,840

ผู้เข้ารับบริการ
ผู้ผ่านเกณฑ์

20,848

20000

10000

0

2,942 2,838

ศุขไสยาศน์
1,727 ครัง
น้ามันกัญชา 50,676 ครัง
(ต้ารับหมอเดชา ภายใต้โครงการวิจัย)
ท้าลายพระสุเมรุ 1,082 ครัง
แก้ลมแก้เส้น
732 ครัง
ทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 1,546 ครัง
อัมฤตย์โอสถ 128 ครัง
อไภยสาลี
70 ครัง
ไฟอาวุธ
38 ครัง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่มา : สานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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กั ญ ชา ... ทางการแพทย์ ท างเลื อ ก
▪ จีน 4700 ปีก่อน จักรพรรดิเสินหนง ได้บันทึกว่ากัญชาสามารถใช้รักษาโรคมากกว่า 100 โรค

และ ค.ศ.207 หมอฮัวโต๋ว ใช้กัญชาผสมกับไวน์แดงเป็นยาสลบให้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
▪ อินเดีย 4000 ปีก่อน มีบันทึกในคัมภีร์ศาสนาพราหม์ ฮินดู ว่า กัญชา เป็น 1 ใน 5สมุนไพรที่ส้าคัญใน
การบูชาพระศิวะ มีสรรพคุณสร้างสุข และอิสรภาพ
▪ เปอร์เชีย ค.ศ.1000 หมออวิเซนน่า เขียนต้าราแพทย์ ระบุว่า กัญชาใช้รักษาโรคเก๊าท์ อาการบวม แผล
ติดเชือ และอาการปวดศีรษะรุนแรงได้ผลดี
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กัญชาทางการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย
ต้ารับเมตตาโอสถและต้ารับการุณย์โอสถ
ได้รับมอบให้เป็นสมบัติของชาติ จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มี
ประสบการณ์กับผู้ป่วยโดยตรง ในระยะที่มีการนิรโทษกรรม ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
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แผนการผลิต : ต้ารับเมตตาโอสถ
แผนการผลิต

ช่อดอกกัญชาแห้ง เพศเมีย สายพันธุ์หางกระรอก จาก
- วิสาหกิจชุมชนเพชรลานนา จ้านวน 30 กก.
- จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ้านวน 100 กก.
- จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ้านวน 1.6 ตัน

ส่วนประกอบ (ingredients)
ช่อดอกกัญชา (เพศเมีย)
99% Ethyl alcohol
น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

ปริมาณ
ต่อ 10 มิลลิลิตร
75 กรัม
600 มิลลิลิตร
q.s.to 10 มิลลิลิตร

ปริมาณ
ต่อ 17.30 ลิตร
129.75 กิโลกรัม
1,038 ลิตร
q.s.to 17.30 ลิตร

ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาส้าเร็จรูป*

ผลิตเพื่อใช้แบบ SAS หรือ Special Access Scheme

สารสกัดกัญชาด้วยแอลกอฮอล์ในน้ามันมะพร้าว
มีปริมาณ THC 81 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (3 มก./หยด)
ขนาดบรรจุขวดละ 10 มิลลิลิตร
ระยะแรกสามารถผลิตได้จ้านวน 1,730 ขวด

หมายเหตุ: * ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาส้าเร็จรูปจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด
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ต้ารับเมตตาโอสถ

ตุลาคม 2563 (500 กก.)
สิงหาคม 2563 (100 กก.)

มีนาคม 2564 (1000 กก.)

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ
ให้สามารถด้าเนินการผลิตได้
มิถุนายน 2563

ได้รับกัญชาจากมทร.พระนคร
สิงหาคม 2563 – มีนาคม 2564

สิงหาคม 2563
คลินิกกัญชาทางการแพทย์บางแห่งใช้แบบ SAS 1,730 ขวด

มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
วิจัยคลินิกและใช้แบบ SAS
ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่สนใจ
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แผนการผลิต : ต้ารับการุณย์โอสถ
แผนการผลิต

ช่อดอกกัญชาแห้ง เพศเมีย สายพันธุ์ CBD เด่น (CBD Charlotte’s Angel)
จากโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 300 g
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ้านวน 500 kg.

ส่วนประกอบ (ingredients)
ช่อดอกกัญชา (เพศเมีย)
สายพันธุ์ CBD เด่น
น้ามันมะพร้าวชนิด Medium
chain triglycerides (MCT)

Unit formula
ปริมาณ
ต่อ 10 มิลลิลิตร
1 กรัม
10 มิลลิลิตร

Batch formula
ปริมาณ
ต่อ 3,000 มิลลิลิตร
300 กรัม
3,000 มิลลิลิตร

ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาส้าเร็จรูป*

ผลิตเพื่อใช้แบบ SAS หรือ Special Access Scheme

สารสกัดกัญชาในน้ามันมะพร้าว
ความเข้มข้น 10% ของน้าหนักกัญชาแห้ง
มีปริมาณ CBD 0.5 mg/drop
ขนาดบรรจุขวดละ 10 มิลลิลิตร
ระยะแรกสามารถผลิตได้จ้านวน 300 ขวด

หมายเหตุ: * ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาส้าเร็จรูปจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด
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ต้ารับการุณย์โอสถ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก้ากับติดตาม
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์
15 กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
เสนอคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รับช่อดอกกัญชา 500 กก.
จากมทร.พระนคร
สิงหาคม 2563 – มกราคม 2564
กันยายน 2563

ใช้แบบ SAS
คลินิกกัญชาทางการแพทย์บางแห่ง 300 ขวด

มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

วิจัยคลินิกและใช้แบบ SAS
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่สนใจ

การวิจัยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
Pre Clinic Research
ต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
• โครงการทดสอบการปนเปื้อนของสาร Aflatoxin และความเป็น
พิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลองของต้ารับยาที่มีกัญชา
• การศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการลดพิษของระย่อม โดยการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณ reserpine ในระย่อม (ต้ารับยาแก้โรคจิต)
สารสกัดกัญชาและน้ามันกัญชา
• การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการวิเคราะห์แบบแผน
เมตาบอไลท์แบบองค์รวมโดยใช้เทคโนโลยีเมแทบอโล
มิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
(Pharmacology study and Global metabolic
profile analysis using metabolomic technology
of cannabis-contained products)
วัตถุดิบกัญชา
• การวิจัยด้านการปลูก มทร.สกลนคร /ม.เกษตร สกลนคร

Clinic Research
ต้ารับยาปรุงเฉพาะรายของหมอพืนบ้าน
• โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ามันกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai cannabis PQ study)
• โครงการศึกษาประสิทธิผลเบืองต้นคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของการ
ใช้ต้ารับยายอดยาวัดค้าประมงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย
ต้ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
• โครงการความปลอดภัย/ประสิทธิผลเบืองต้นยาน้ามันสนั่นไตรภพใน รพ.สต.
• โครงการศึกษาประสิทธิผล/ความปลอดภัยเบืองต้นของการใช้ต้ารับยาแก้ลมแก้เส้น
ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนือบ่า
• โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ต้ารับยาที่มีกัญชาฯ (5 ต้ารับ)
• โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยต้ารับยาอไภยสาลีในผู้ป่วยปอดอุดกันเรือรัง
• โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยระหว่างต้ารับยาศุข
ไสยาสน์ที่มีกัญชาและไม่มีกัญชา ในผู้ป่วยนอนไม่หลับ
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โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิต ของผู้ใช้นา้ มันกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai cannabis PQ study)
•

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 63
จากโปรแกรม Redcap ของ Chula-Data
Management Center (Chula - DMC)
จ้านวน 22 sites

•
•
•
•
•
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลของนามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยและศึกษาลักษณะการสั่งใช้นามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล : ESAS และ EQ-5D-5L
สถานที่วิจัย : (เดิม) โรงพยาบาลในโครงการฯ 22 แห่ง และขอเข้าร่วมเพิ่ม 8 แห่ง
จ้านวนผู้ป่วยที่ได้รับน้ามันกัญชา 16,604 ราย
ใช้ในโรค/ภาวะเป้าหมาย : นอนไม่หลับ ปวด มะเร็ง ไมเกรน เบื่ออาหาร ภูมิแพ้ พากินสัน ชัก
ลักษณะการสั่งใช้ : วันละ 1 ครัง ก่อนนอน (87.83%)
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจากจ้านวนหยดเริ่มต้น : มีคะแนนคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกันแม้จานวนหยด
เริ่มต้นแตกต่างกัน
QOL by cannabis drop
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การวิจัยกัญชาทางการแพทย์ทางเลือก
Clinical Research in the Future
1. วิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของน้ามันกัญชาต้ารับการุณย์โอสถส้าหรับบรรเทาอาการ
คันในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
2. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของน้ามันกัญชาต้ารับเมตตาโอสถและต้ารับการุณย์โอสถในการ
แก้ปวดและการพยุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สินสุดการรักษาตามมาตรฐานแล้ว
3. ประสิทธิผลความปลอดภัยของน้ามันกัญชาต้ารับการุณย์โอสถในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
4. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเมตตาโอสถและการุณย์โอสถแบบใช้ภายนอก ส้าหรับ
อาการปวดข้อเข่าจากโรคเข่าเสื่อม
5. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของน้ามันกัญชาต้ารับการุณย์โอสถส้าหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
**คาดว่าจะด้าเนินการวิจัยได้ช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป**
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การขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับชุมชน/ท้องถิ่น
ต้นทาง (ปลูก)

กลางทาง (ผลิต/ปรุง)

ปลายทาง (ใช้)

การปลูกกัญชา

การผลิตยากัญชา

การจัดบริการคลินิกกัญชา

รพ.สต.

รพ.สต.

รพ.สต.

ยาปรุงเฉพาะราย/ ต้ารับหมอพืนบ้าน

แพทย์แผนไทย / แผนไทยประยุกต์

ร่วมกับ

วิสาหกิจชุมชน

โรงงาน WHO GMP
16 ต้ารับ/ยา SAS / ยาวิจัย
finish product

สถานบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศ

Phase 1 ปลูก 4 แหล่ง รพ.สต. คลองม่วง, รพ.สต.เชียงพิณ, รพ.สต.ยายอ, รพ.สต.ยาปะขอ
Phase 2 ปลูก 150 รพ.สต.
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ข้อบ่งใช้ของน้ามันเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ
•การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
•ปวดประสาท
•โรคลมชักรักษายาก
•โรคพาร์กินสัน
•โรคสะเก็ดเงิน
2725

การวิจัยคลินิกเกี่ยวกับน้ามันเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ
•พิสูจน์ประสิทธิผลและความปลอดภัย ร่วมกับ
ทางมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย
•เน้นในการศึกษาวิจัยคลินิกในระยะที่ ๒
•มุ่งสู่การรับรองให้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
•เพื่อการทดแทนยาแผนปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายสูง
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ขอบคุณครับ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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