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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

บทนำ 

 

ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมีขอจำกัดดานกฎหมายในการเสพกัญชา สงผลใหไมมีการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย จนกระท่ังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใชเม่ือ

พนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุวา สารสกัดจากทุกสวนของพืช

กัญชาหรือกัญชง ซ่ึงเปนพืชในสกุล Cannabis ยกเวน สารสกัดดังตอไปนี้ (ก) สารสกัดท่ีมีปริมาณสารเตตรา

ไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC ) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ำหนัก เฉพาะท่ีไดรับอนุญาต

ใหสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงท่ีปลูก ภายในประเทศ (ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ท่ีไดจาก

การปลูกภายในประเทศ ขอ 2 กรณียาเสพติดใหโทษตามขอ 1 ท่ีเปนสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห 

และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในรางกาย ซ่ึงเปนเครื่องมือแพทยตามกฎหมายวาดวย เครื่องมือ

แพทย และตองใชตามวัตถุประสงคของเครื่องมือแพทยนั้น ใหยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 5 

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 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก จึงไดจัดทำแนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทย 

ตำรับการุณยโอสถในคลินิกกัญชาทางการแพทยใหกับสถานพยาบาลท่ีมีความประสงคจะสั่งจายใหกับ

ประชาชน ใหเปนแนวทางในการสั่งใช หลักเกณฑ ขอควรระวัง และขอหามในการใชยา ใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชนโดยมีความปลอดภัยสูงสุด 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

วัตถุประสงคและขอบขาย 

 

แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการุณยโอสถในคลินิกกัญชาทางการแพทยใน

สถานพยาบาลฉบับนี้ จัดทำข้ึน เพ่ือใหคำแนะนำผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผน

ไทยดานเวชกรรมไทยและผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ท่ีประสงคจะสั่งใชหรือจำหนายน้ำมัน

กัญชาทางการแพทย  

น้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการุณยโอสถนี้ไดรับการรับรองจากกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกใหใชในการดูแลตามขอบงชี้ท่ีกำหนด ในสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตใหครอบครองและจำหนายเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ 

เชน การศึกษา วิเคราะห วจิัย การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร หรอือุตสาหกรรม  
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

แนวทางการส่ังจายน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการุณยโอสถ 

ภายใตการรักษาโรคกรณีจำเปนสำหรับผูปวยเฉพาะราย (Special Access Scheme) 

 

1. สั่งจายโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยดานเวชกรรมไทยและ 

ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ซ่ึงผลิตภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access 

Scheme)   

2. การสั่งจายน้ำมันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access Scheme) ไมใช

ทางเลือกอันดับแรกในการรักษาโรคและภาวะใด ๆ ของผูปวย  

3. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยดานเวชกรรมไทย และผูประกอบ

วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ท่ีประสงคจะสั่งจายน้ำมันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา 

(Special Access Scheme) ตองแจงขอมูลใหผูปวยหรือผูดูแลผูปวยทราบวาตำรับยานี้ ยังไมไดรับการรับรอง

ดานประสิทธิผลและความปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอาการไมพึงประสงคหรือไมเกิดผลในการรักษา 

และตองไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือผูดูแลผูปวย (บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวยเด็ก

อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ หรือ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซ่ึงไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง) โดยผูปวยหรือ

ผูดูแลผูปวยจะตองสามารถตัดสินใจอยางอิสระ ปราศจากแรงกดดัน ท้ังนี้ การแสดงความยินยอม ตองเปนลาย

ลักษณอักษรในเอกสารแสดงความยินยอม (Informed consent form) และจัดเก็บไวเปนหลักฐานในเวช

ระเบียนของผูปวย  

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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

น้ำมันกัญชาตำรับการุณยโอสถ (KARUN OSOT Oil) 
 

การผลิต 

 เปนน้ำมันกัญชาท่ีสกัดดวยกรรมวิธีตมสกัดดวยน้ำมันมะพราวสกัดเย็นกับดอกกัญชาตัวเมียในสายพันธุท่ีมี 

Cannabidiol (CBD) สูง และมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ปริมาณไมเกินรอยละ 1 ในชอดอกกัญชาตัว

เมีย ซ่ึงผลิตในโรงงานท่ีผานการรับรองมาตรฐานการผลิต (WHO GMP) หรือมาตรฐานการผลิตอ่ืนท่ีไดรับการ

ยอมรับในระดับสากล โดยดอกกัญชาตัวเมียไดมาจากการเพาะปลูกแบบอินทรียปลอดสารกำจัดศัตรูพืชและ

เพาะปลูกในดินท่ีไมมีโลหะหนักท่ีเปนอันตราย มีการคัดเลือกตนพันธุท่ีใหดอกกัญชาไดปริมาณสูงสุด และนำตน

พันธุไปเพ่ิมจำนวนโดยการปกชำหรือการโคลนนิ่งโดยวิธีอ่ืนก็ไดเชนกัน และนำดอกกัญชาตัวเมียท่ีเก็บเก่ียวไดมา

อบแหงและนำไปสกัดตอไป  
 

ปริมาณสารออกฤทธิ์  

น้ำมันกัญชาไดจากการผลิตนี้ ในการผลิตแตละครั้ง ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหปริมาณ CBD 0.5 mg/drop ใน

การผลิตแตละครั้งเพ่ือใชเปนตัวกำหนดขนาดการใชของยาตอหยด  
 

ขอบงช้ี 

1. เพ่ิมคุณภาพชีวิตในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใชรวมกับเมตตาโอสถ  

2. ลดอาการปวดประสาท โดยใชรวมกับตำรับเมตตาโอสถ 

3. ลดความทุกขทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผูปวยโรคพารกินสัน 

4. ลดอาการชักเกร็งในผูปวยโรคลมชัก 

5. ลดรอยโรคและลดการกำเริบของโรคในผูปวยโรคสะเก็ดเงิน   
 

ขนาดยา และการบริหารยา 

เริ่มตนขนาดนอยจาก 1 หยด และปรับเพ่ิมขนาดชา ๆ จนไดขนาดยาเหมาะสมท่ีใหผลการรักษาสูงสุดและ

เกิดผลขางเคียงนอยสุด ขนาดยาในระดับต่ำมีโอกาสเกิดผลขางเคียงนอย  

สามารถปรับขนาดและวิธีการใหยาไดในกรณีจำเปนของผูปวยแตละรายข้ึนกับการเจ็บปวยและ

ความสามารถในการรับยาท่ีแตกตางกัน  

ขนาดยาสูงสุดท่ีสามารถจายได คือ มี CBD สูงถึงวันละ 1,000 mg 
 

ผลขางเคียงและวิธีการแกไข  

1. ปรับลดขนาดยา เม่ือพบอาการ 

- ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) 

- เวียนศีรษะ (Dizziness) 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

- หนามืด (light headedness) 

- ปากแหง (dry mouth)  

2. การใหกัญชาในครั้งแรกควรมีผูดูแลใกลชิด เนื่องจากอาจจะเกิดผลขางเคียงได  

 

ยาใชประจำท่ีตองพึงระวังเม่ือใชรวมกับยากัญชา ดังนี้  

1. กรณีทำให CBD ในเลือดลดลง เชน rifampicin, carbamazepine 

2. กรณีทำให CBD ในเลือดสูงข้ึน เชน warfarin, clobazam ยากลุม fluoroquinolones, ยากลุม 

dihydropyridines 

 

ปฏิกิริยาระหวางยาของสารออกฤทธิ์ในกัญชา 

ผลิตภัณฑยากัญชาท่ีไดจากพืชกัญชา โดยท่ัวไปมีความปลอดภัยสูง ไมมีผลทำใหเสียชีวิต 

เนื่องจากยากัญชามีสรรพคุณในการรักษาและบรรเทาอาการของโรคไดหลายภาวะ เชน ชวยเรื่องอาการปวด นอน

ไมหลับ ลดการเกร็งของกลามเนื้อ คลายความวิตกกังวล ลดการอักเสบ ชวยยับยั้งเซลลมะเร็ง ดังนั้นจึงมีโอกาสสูง

ท่ีผูปวยอาจจะไดรับยาอยางอ่ืนๆเพ่ือควบคุมอาการตางๆเหลานี้อยูแลว จึงอาจจะเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (Drug 

interaction) ข้ึนได 

มีตัวแปรจำนวนมากท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา เชน ปจจัยดานยา ไดแก ชนิดของยา 

ขนาดของยา ความถ่ีในการใช ระยะเวลาในการใช ปจจัยดานผูปวย ไดแก โรคท่ีเปน ความรุนแรงของโรค 

ระยะเวลาของโรค อายุของผูปวย และการรักษาอ่ืนๆท่ีไดรับ ดังนั้นแพทยผูสั่งใชยากัญชาใหผูปวยจึงควรติดตามผล

ของการใชยากัญชาเม่ือใชรวมกับยาอ่ืนๆ อยางใกลชิด 

 

หลักการใชยากัญชาท่ีดี คือ เม่ือคอยๆ เพ่ิมขนาดยากัญชาจนเริ่มสามารถควบคุมอาการตางๆ

เหลานี้ไดแลว ก็ควรจะคอยๆ ลดขนาดของยาเคมีอ่ืนๆลง เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา  

 

มีประสบการณของประเทศอิสราเอล พบวา ผูปวยโรคมะเร็งท่ีใชกัญชา สามารถลดขนาดหรือ

หยุดยาแกปวดมอรฟนไดรอยละ 49 และสามารถลดขนาดหรือหยุดยาอ่ืนๆ ลงได รอยละ 24 ถึง 67 เชน ยานอน

หลับ ยาแกคลื่นไสอาเจียน ยาลดความวิตกกังวล ยาแกปวด ยาระบาย 

จากการทบทวนงานวิจัยเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาระหวางยาในหองทดลอง พบวา โดยสวนใหญยา

กัญชามีผลตอยาอ่ืนๆ ไมมากและไมมีนัยสำคัญทางคลินิก ยกเวน 1) ยารักษาโรคมะเร็งกลุม checkpoint 

inhibitors, 2) ยาตานเกร็ดเลือด clopidogrel และ 3) ยาละลายลิ่มเลือด warfarin ดังนั้น จึงไมควรใหยากัญชา

รวมกับยา 3 กลุมนี้  (ตารางท่ี 1) 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางผลการศึกษาเรื่องการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา  

ลำดับ ยากัญชาเม่ือใชรวมกับ เอนไซมท่ีเกี่ยวของ ผลการวิจัยในหองทดลอง อางอิง 

1. 
Corticosteroids CYP3A4 ลดการขับสเตียรอยดออกจากรางกาย 

เฉพาะเม่ือให CBD ขนาดสูงเทานั้น 
7 

2. 
NSAID CYP2C9 THC และ CBD ลดการขับ Naproxen 

ออกจากรางกาย 
39 

3. 

Opioids CYP2D6,  

CYP3A4  

- CBD ไมมีผลตอ Tramadol 

- fentanyl 0.5 ug/kg plus CBD 

(400 and 800 mg) ไมกดการหายใจ, 

ไมมีผลตอ CVS  

32 

4. 
Antidepressants Multiple 

cytochromes 

สวนใหญไมมีปฏิกิริยาระหวางยา 

ยกเวน Fluoxitine และ Citalopram 
38 

5. 

Antipsychotics CYP1A2 THC ลดระดับยา Olanzapine, 

Risperidon ในสมอง แตไมมีผลตอยา 

Clozapine, CBD เพ่ิมระดับยา 

Antopsychotic ในสมอง 

10, 16, 24 

6. 

Anticonvulsants CYP3A4, 

CYP2C19 

CBD เพ่ิมระดับยากันชักในเลือด บาง

ตัวเทานั้น คือ topiramate และ

rufinamide, ไมมีผลตอยากันชักตัว

อ่ืนๆ 

15 

7. 
Benzodiazepines CYP3A4 CBD ไมมีผลตอยา Midazolam และ 

Clonazepam 
18, 34 

8. 
Ethanol UGT1A9, 

UGT2B7 

การใชอัลกอฮอลมีผลเพ่ิมระดับ THC 

และลดการขับ THC ออกจากรางกาย 
9, 35 

9. 

Anticoagulants CYP2C9 THC และ CBD มีผลตอยา Warfarin 

ทำใหเลือดออกงายข้ึน, แตไมมีผลตอ 

ยาตานการแข็งตัวของเลือดตัวอ่ืนๆ 

11,17 

10. Antiplatelet CYP2C19 CBD ยับยั้งฤทธิ์ของ Clopidogrel 23 

11. 

HIV Medications n.a. ยากัญชามีผลตอยาตานไวรัส 

indinavir และ nelfinavir แตไมมีนัย

ยะสำคัญทางคลินิก 

21 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

 

 

ลำดับ ยากัญชาเม่ือใชรวมกับ เอนไซมท่ีเกี่ยวของ ผลการวิจัยในหองทดลอง อางอิง 

12. 
Theophylline CYP1A2 การสูบกัญชาทำให ยา Theophylline 

ถูกขับออกจากรางกายเร็วข้ึน 
13 

13. 

Chemotherapy n.a. ยากัญชา ไมมีผลตอ ยา Irinotecan, 

docetaxel, แตมีผลตอยามะเร็งกลุม 

Check point inhibitor ทำใหออก

ฤทธิ์ลดลง 

8 

 

ขอหามใช  

ผูท่ีมีประวัติแพผลิตภัณฑกัญชา หรือตัวทำละลายท่ีเปนองคประกอบ เชน น้ำมันมะพราว เปนตน 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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

ผูปวยทราบตั้งแตแรกและทบทวนอยางสม่ำเสมอ รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกวิธีรักษาของแตละบุคคล 

 5. เง่ือนไขท่ีเหมาะสม (qualifying condition) ปจจุบันยังไมมีหลักฐานทางวิชาการดานประสิทธิผล

ของการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยในทางการแพทยเพียงพอ การตัดสินใจสั่งใชข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณของแพทยในประเด็นขอบงใช ความเหมาะสม และความปลอดภัยของผูปวยแตละคน 

 6. การติดตามอยางตอเนื่องและปรับแผนการรักษา (ongoing monitoring and adapting the 

treatment plan) แพทยควรประเมินการตอบสนองของการใชยากับผูปวยอยางสม่ำเสมอ 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 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

  - การใหคำแนะนำผูปวย รวมถึงการทำความเขาใจกับความเสี่ยง ประโยชน ท่ีไดรับ 

ผลขางเคียง และผลการรักษาท่ีอาจพบไดหลากหลาย 

  - ผลการประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง และการกำกับติดตามผลท่ีเกิดกับผูปวย 

  - สำเนาการลงนามในขอตกลงรักษา รวมถึงคำแนะนำในการดูแลความปลอดภัย และไมใช

น้ำมันกัญชาทางการแพทยไปใหผูอ่ืน 

 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/ทุกเดอืน รวมถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

การทบทวนโดยผูเชี่ยวชาญ การตรวจอ่ืนๆ ตามความจำเปนโดยเฉพาะดานการรักษา 

 5. ใหผูปวยลงนามยินยอม โดยไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับน้ำมันกัญชาทางการแพทยท่ีใชในการรักษา 

ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเปาหมายของการรักษา รวมถึงการหยุดเม่ือการรักษาไมไดประโยชน 

 6. ใหคำแนะนำผูปวยวา ไมควรขับข่ียานพาหนะ และทำงานกับเครื่องจักรกลเม่ือใชน้ำมันกัญชาทาง

การแพทย 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

 

การซักประวัติ 

 เม่ือพิจารณาแลววาจำเปนตองใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยกับผูปวยผูสั่งใชควรซักประวัติอยาง

ละเอียดกอนเริ่มการสั่งใช ดังนี้ 

 1. อาการสำคัญปจจุบันท่ีจะใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยมาใชในการรักษาหรือบรรเทาอาการ 

 2. ประวัตเิจบ็ปวยในปจจบุัน 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) 

 

การดูแลผูปวยในสถานพยาบาลครั้งแรก 

 1. ซักประวัติผูปวย 

 2. ตรวจรางกาย ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง จับชีพจร วัดอัตราการหายใจ วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ

รางกาย ตรวจรางกายอยางเหมาะสมตามสภาวะของโรค 

 3. ใหคำแนะนำพรอมท้ังลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมการรักษาดวยนำ้มันกัญชาทางการแพทย 

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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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 สมศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย  ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไปของผูป วย (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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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 drop บนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ำตามเล็กนอย หลัง

อาหารเชา (ใหไดจน CBD รวมกันไมเกิน 30 mg) 

 

การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

เม่ือใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึนและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลง

แลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป สวนใหญจะใชเวลาในการบำบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน 

หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 

อาการปวดลดลง หากลดลงแลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป   
กรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 

 

การติดตามดูแลผูปวย 

 ควรไปเยี่ยมบานเพ่ือไปติดตามอาการในชวงตน 1 สัปดาห เพ่ือใหคำปรึกษาผูปวยหรือญาติ เปนเวลา 

4 สัปดาห โดยทีมหมอครอบครัวอาจโทรศัพทหรือไปเยี่ยมบานผูปวย และนัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับ

ยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน พรอมท้ังประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS 

ฉบับภาษาไทย และ pain score ทุก 1 เดือน 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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  

เริ่มใช 1 drop/10 kg/day หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที 

น้ำตามเล็กนอย หลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 

ปรับขนาดเพ่ิมครั้งละ 1 drop/10kg/day ทุก 1 - 2 สัปดาห จนสามารถคุมอาการชักได 

ขนาดยาท่ีไดผลมี CBD 2.5-30 mg/day 

สามารถเพ่ิมยาจนขนาดของ CBD ไดถึง 600 mg ตอวัน 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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

แพทยพิจารณาหยุดการใหยาสกัดกัญชาในผูปวยเม่ือ 

• เกิดอาการแพยา 

• ผูปวยมีผลขางเคียงท่ีรุนแรง ไมสามารถทนได 

• ผูปวยเกิดภาวะชักตอเนื่องหลังจากไดยาสกัดกัญชา หรือ มีอาการชักท่ีมากข้ึน 

• ผูดูแลไมสามารถใหยาผูปวยไดตรงตามท่ีแพทยสั่ง 

• ผูดูแลไมสามารถพาผูปวยมารับการติดตามผลการรักษาตามกำหนด 

• ญาติขอหยุดยา 

• กรณีแพยา 

• กรณีรักษาแลวไมดีข้ึน 

 

การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบำบัดรักษา 

 1. จำนวนความถ่ีในการชัก/เดือน 

 2. หากผูปวยยินยอม ควรมีการ CBC, BUN ,Cr , LFT หรือ Electrolyte เพ่ิมเติม 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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 จากกัญชาสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคพารกินสันท่ีไมมีอาการทางจิตเวชรวมดวยได  
 

การรักษา  

วิธีการรับประทาน  

เริ่มใช 1 drop/10 kg/day หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที 

น้ำตาม เล็กนอยหลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 

ปรับเพ่ิมครั้งละ 1 drop/10kg/day ทุกสัปดาห จนสามารถคุมอาการผิดปกติจากการ

เคลื่อนไหวได ขนาด CBD สูงสุดท่ีรับได 300 mg/day 

 

การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

เม่ือใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึนและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลง

แลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป  สวนใหญจะใชเวลาในการบำบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน 

หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 

 กรณีแพยา 
 กรณีรักษาแลวไมดีข้ึน 

 

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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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

เ ก่ี ย วข อ ง กับ  cholinergic anti-inflammatory pathway และ  Endocannabinoid system ดั งนั้ น จึ ง

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  
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

 

การติดตามดูแลผูปวย 

 นัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน 

พรอมท้ังประเมิน PASI Score ทุก 1 เดือน  
 

การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบำบัดรักษา 

ประเมินระดับความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน (PASI score) ทุก 1 เดือน 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 
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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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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 drop บนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ำตามเล็กนอย หลังอาหารเชา (ใหไดจน 

CBD รวมกันไมเกิน 30 mg) 

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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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  

เร่ิมใช 1 drop/10 kg/day หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ำตามเล็กนอย 

หลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 

ปรับขนาดเพ่ิมคร้ังละ 1 drop/10kg/day ทุก 1 - 2 สัปดาห จนสามารถคุมอาการชักได ขนาดยาท่ีไดผลมี 

CBD 2.5-30 mg/day 

สามารถเพ่ิมยาจนขนาดของ CBD ไดถึง 600 mg ตอวัน หากคุมอาการชักไดดีแลว จึงสามารถลดยากันชักเดิม

ได 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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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 

เร่ิมใช 1 drop/10 kg/day หยดยาบนชอนสะอาด ลิ้นสัมผัส อมยาใหละลายใตลิ้น 5 นาที น้ำตาม เล็กนอย

หลังอาหารเชาและเย็น 2 เวลา 

ปรับเพ่ิมคร้ังละ 1 drop/10kg/day ทุกสัปดาห จนสามารถคุมอาการผิดปกติจากการเคลื่อนไหวได  

ขนาด CBD สูงสุดท่ีรับได 300 mg/day 

  

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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

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 ขึ้นกบัการพิจารณาของแพทยผูรักษา 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

ตัวอยาง 

แแบบฟอรมประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS ฉบับภาษาไทย 

 

โปรดวงกลมหมายเลขท่ีตรงกับระดับความรูสึกของทานมากท่ีสุด ณ ขณะนี้ 
 

ไมมีอาการปวด       มีอาการปวดรุนแรงท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(กรุณาระบุตำแหนงที่ปวดในแผนภาพดานหลัง) 

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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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

ตัวอยาง  

หนังสือแสดงเจตนายินยอมการรักษาดวยน้ำมันกัญชาทางการแพทย  

(Consent Form) 

 

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

  

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

           � นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ.............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. การใชกัญชา อาจทำใหเกิดการเสพติดได  

หากขาพเจามีความรูสึกหรือความคิดท่ีตองการเพ่ิมขนาดยาหรือมีความตองการใชกัญชาในปริมาณ

และ ความถ่ีท่ีสูงข้ึน ขาพเจาจะแจงใหแพทยผูใหการรักษาทราบ เพ่ือประเมิน ปรับขนาดการใช หรือวาง

แผนการรักษา ตอไป  

3. คำเตือน ขอควรระวัง และผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 

เฉพาะกัญชา  

(1) หามใชในผูท่ีเคยแพกัญชาและสารประกอบอ่ืนในน้ำมันกัญชาทางการแพทย 

(2) หลีกเลี่ยงการใชกัญชาในสตรีมีครรภสตรีใหนมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุท่ีมิไดคุมกำเนิด/

วางแผนจะตั้งครรภ  

(3) ไมควรใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยในผูปวยท่ีมีภาวะการทำงานของตบัหรือไตบกพรองรุนแรง  

(4) ไมควรใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยในผูปวยท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองท่ี

รุนแรง เนื่องจากอาจทำใหความดัน โลหิตต่ำ บางครั้งอาจทาใหความดันโลหิตสูง เปนลม หมดสติ หัวใจเตนเร็ว

ผิดปกติ กลามเนื้อหัวใจตายและโรค หลอดเลือดสมอง 

(5) ไมควรใชยาเมตตาโอสถในผูปวยท่ีมีภาวะทางจิตเวช 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

(6) หากทานไดรับการรักษาดวยยากลอมประสาทหรือยาท่ีออกฤทธิ์ทางจิตอ่ืน ๆ ตองแจงแพทยและ

หากตองใช รวมกับน้ำมันกัญชาทางการแพทยตองใชดวยความระมัดระวัง เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาท

สวนกลางหรือเพ่ิมผลกระทบทางจิต ประสาท  

(7) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได หากใชเปนประจำควรประเมิน

ผลการรักษาเปนระยะ  

(8) ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ีมีประวัติของการใชสารเสพติด รวมถึงผูมีประวัติติดสุรา  

(9) หากมีอาการแพยา เชน มีผื่น ปากบวม ตาบวม หนาบวม ใหหยุดใชยาและปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร 

(10) อาจทำใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือทางานท่ีเสี่ยง

อันตราย  

(11) ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยไดแก มึนเวียนศีรษะ (dizziness) 

เสียความสมดุล (loss of coordination) หัวใจเตนชา (bradycardia) ความดันโลหิตผิดปกติ (abnormal 

blood pressure) ปากแหง (Dry mouth) คลื่น ไส  (Nausea) สับสน (disorientation) กระวนกระวาย 

(agitation) วิตกกังวล (Anxiety) เม่ือมี อาการดังกลาวควรหยุดยา และหากอาการไมดีข้ึนควรมาปรึกษา

แพทยทันที 

4. ความเส่ียง ประโยชนและอันตรกิริยาระหวางยาของกัญชา 

ผลิตภัณฑยากัญชาท่ีไดจากพืชกัญชา โดยท่ัวไปมีความปลอดภัยสูง ไมมีผลทำใหเสียชีวิต เนื่องจากยา

กัญชามีสรรพคุณในการรักษาและบรรเทาอาการของโรคไดหลายภาวะ เชน ชวยเรื่องอาการปวด นอนไมหลับ 

ลดการเกร็งของกลามเนื้อ คลายความวิตกกังวล ลดการอักเสบ ชวยยับยั้งเซลลมะเร็ง ผูปวยอาจจะไดรับยา

อยางอ่ืนๆเพ่ือควบคุมอาการตางๆเหลานี้อยูแลว จึงอาจจะเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction) กับยา

กัญชาข้ึนได  

การวิจัยเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาระหวางยาในหองทดลอง พบวา โดยสวนใหญยากัญชามีผลตอยาอ่ืนๆ 

ไมมากและไมมีนัยสำคัญทางคลินิก ยกเวน 1) ยารักษาโรคมะเร็งชนิด checkpoint inhibitors, 2) ยาตาน

เกร็ดเลือด clopidogrel และ 3) ยาละลายลิ่มเลือด warfarin  ดั้งนั้นจึงไมควรใชยากัญชารวมกับยา 3 ตัวนี้ 

สวนยาอ่ืนๆ ใหเฝาระวังปฏิกิริยาระหวางยาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และพยายามลดชนิดของยาลง เม่ือ

ควบคุมอาการได 
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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 



    กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 34 

 

แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับการณุยโอสถ 

 

  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 8 

เลม 139 ตอนพิเศษ 35 ง   ราชกิจจาบุเบกษา           9 กุมภาพันธ 2565 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุชือ่ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 

พ.ศ. 2565 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห งประมวลกฎหมายยาเสพติด 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติด

ออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ใหยาเสพติดใหโทษท่ีระบุชื่อดังตอไปนี้ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

(1 ) พื ช ฝ น  พื ช ซ่ึ ง มี ชื่ อพ ฤก ษ ศาสตร ว า  Papaver somniferum L. และ  Papaver 

bracteatum Lindl. หรือท่ีมีชื่ออ่ืนในสกุลเดียวกันท่ีใหฝนหรือแอลคาลอยดของฝน  

(2) เห็ดข้ีควายหรือพืชเห็ดข้ีควาย ซ่ึงมีชื่อวิทยาศาสตรวา Psilocybe cubensis (Earle) 

Singer หรือท่ีมีชื่ออ่ืนในสกุลเดียวกันท่ีใหสาร psilocybin หรือ psilocin  

(3) สารสกัดจากทุกสวนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซ่ึงเปนพืชในสกุล Cannabis ยกเวน  

สารสกัดดังตอไปนี้  

(ก) สารสกัดท่ีมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, 

THC ) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ำหนัก เฉพาะท่ีไดรับอนุญาตใหสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงท่ีปลูก 

ภายในประเทศ  

(ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ท่ีไดจากการปลูกภายในประเทศ  

ขอ 2 กรณียาเสพติดใหโทษตามขอ 1 ท่ีเปนสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห และ

ควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในรางกาย ซ่ึงเปนเครื่องมือแพทยตามกฎหมายวาดวย เครื่องมือ

แพทย และตองใชตามวัตถุประสงคของเครื่องมือแพทยนั้น ใหยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 4  

ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

      อนุทิน ชาญวรีกูล 

    รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข 
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