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Clinical trials with a POSITIVE outcome
•AUSTRALIA

•Double-blinded placebo – controlled, Randomized 
•CBD Oral (solution)

•Severe behavioral problems in children and adolescents with 
intellectual disability. 

•# of patients 8
•Efron et al. (2021)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•AUSTRALIA 

•Doubled-blinded. Multicenter. Placebo-controlled. Randomized
•Oral capsules Herbal Cannabis extract: THC:CBD (1:1 ratio)

•Refractory chemotherapy-induced nausea and vomiting

•# of patients 80 enrolled 72 completed
•Grimison et al. (2020)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•AUSTRALIA

•Doubled-blinded. Multicenter. Placebo-controlled. Randomized 
•Oro mucosal spray (Sativex* obtained from Cannabis sativa L.)
•cannabis dependence:
•# of patients 128 
•Lintzeris et al. (2020)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•AUSTRALIA

•Double-blinded Placebo – controlled Randomized
•CBD Oral (solution)

•Safety, tolerability and pharmacokinetics evaluations on 
healthy volunteers. 

•# of patients 24 
•Perkins et al. (2020)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•ISRAEL

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•Cannabis inhalation 22%THC:<1%CBD(Bedrocan*)
•The pharmacokinetics, efficacy, and safety Chronic pain

•# of patients 27 enrolled 25 completed the study
•Almog et al. (2020)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•ISRAEL

•Open-label
•CBD Oral (capsules)

•Treatment-resistant epilepsy (in pediatric intractable epilepsy) 
The safety, tolerability and effectiveness

•# of patients 16 enrolled 11 completed the study
•Mitelpunkt et al. (2020)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•ISRAEL 

•Observational
•THC:CBD (1:4 ratio) herbal Cannabis Inhalation

•Low back pain related to fibromyalgia

•# of patients 31
•Yassin et al. (2019)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•SWITZERLAND

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•CBD Inhalation

•Verbal episodic memory in healthy young subjects

•# of patients 39
•Holz et al. (2021)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•UNITED KINGDOM

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•CBD Oral (capsules)

•Desire to stop using Cannabis (the treatment of disordered use)
•# of patients 82
•Freeman et al. (2020)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•UNITED KINGDOM

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•CBD Oral (capsules)

•Psychosis

•# of patients 34 enrolled 32 completed
•O’Neill et al. (2021)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•UNITED KINGDOM

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•CBD Oral (solution)

•Brain excitation and inhibition systems (Magnetic Resonance 
Spectroscopy in adults with and without autism spectrum disorder (ASD)

•# of patients 34
•Pretzsch et al. (2019a)



Clinical trials with a POSITIVE outcome
•UNITED KINGDOM

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•CBD Oral (solution)

•Low frequency activity and functional connectivity in the brain

•# of patients 34
•Pretzsch et al. (2019c)



Clinical trials with a POSITIVE outcome

•UNITED KINGDOM

•Double-blinded, Placebo – controlled, Randomized
•Inhalation Herbal Cannabis containing both THC and CBD

•Human brain’s resting-state networks (functional connectivity)

•# of patients 17
•Wall et al. (2019)



ใช ้กญัชา อย่างเขา้ใจ  รบั  รู ้ ปรบัใช ้

เพอืสุขภาพทดี ีและปลอดภยั

สถาบนักญัชาทางการแพทย ์MEDICAL CANNABIS
INSTITUTE

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 02-590-1501 email: 
info@medcannabis.go.th



รบั ขอ้มูล
ข่าวสาร

• ดา้นกญัชาจากแหล่งทน่ีาเชอืถอื :-

• คณะกรรมการขบัเคลอืนประชาสมัพนัธ ์การใชก้ญัชาเพอื

การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

https://www.medcannabis.go.th/

• สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://cannabis.fda.moph.go.th/

• สถาบนักญัชาทางการแพทย ์

https://moph.cc/5dl0RhE0X

• หน่วยงานอนืๆของทางราชการ



รู ้ ขอ้มูลกญัชา  ทถูีกตอ้ง ๕ ขอ้ควรรูก้อ่นใชก้ญัชา

๑. กญัชาและกญัชง เป็นพนี้องกนั

๒. ใชต้ามองคค์วามรูด้งัเดมิ

๓. การใชค้วามรูจ้ากการวจิยัสมยัใหม่

๔. กญัชา ไม่ใชย่าทใีช ้“ยงิมาก ยงิด”ี แต่ถา้ใช ้“ไม่พอด”ี อาจมโีทษรุนแรง และ 

ไม่ไดเ้ป็นยาทใีชไ้ดก้บัทุกคน

๕. กญัชา รกัษาอาการ/ เจบ็ป่วย และ ส่งเสรมิ “ระบบกญัชาในรา่งกาย” ทาํงานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึ



ปรบั การใช้
กญัชาให้
เหมาะกบั
ผูป่้วย

กญัชา มขีอ้จาํกดัในการใช ้ และ  ไม่สามารถใชก้บั

ผูป่้วยไดทุ้กราย

• ผูป่้วยทหีา้มใชก้ญัชา

• ผูม้ปีระวตัแิพก้ญัชา

• เป็นโรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดขนัรนุแรง หรอืไม่

สามารถควบคมุอาการได ้

• มปีระวตัคิวามผดิปกตทิางจติเวช

• สตรมีคีรรภ ์สตรทีใีหน้มบุตร  และ ผูป่้วยทใีช ้

ยาวารฟ์ารนิ





ปรบั การใช้
กญัชาให้
เหมาะกบั
ผูป่้วย

• ผูป่้วยทตีอ้งพจิารณาประโยชนท์ขีดัเจน โดยใช้

ภายใตก้ารดูแลของบุคลากรทางการแพทย ์

• เยาวชนทอีายุ น้อยกวา่ ๒๕ ปี

• ผูสู้งอายุ

• ผูท้มีกีารทาํงานของตบัและไตไม่ดี

• ผูป่้วยทใีชย้าออกฤทธกิบัสมองสว่นกลาง



ใช ้กญัชา
เพอืส่งเสรมิ
สุขภาพ และ 
รกัษาโรค

การใชเ้พอืเสรมิสุขภาพ

• ใบแหง้ “นํามาปรุงอาหาร ผ่านความรอ้น” ชกูาํลงั เจรญิ

อาหาร มสีารเมา THC

• บดเป็นผง (ผสมกบัเครอืงเทศปรงุอาหาร)  ใส่เป็นเครอืงชรูส

ในอาหารเพมิรสชาตอิาหาร  ทําใหก้นิขา้วไดม้าก ทําให ้

นอนหลบั  

• ชงในนํารอ้นเหมอืนชา เพอืการผ่อนคลาย ชว่ยใหน้อนหลบั 

• ใบตม้จนเดอืด ดมืนําตม้อุ่น ๆ เพอืคลายเครยีด

• ใชก้ญัชาในอาหารเพอืปรบัสมดลุของเลอืดลม

• ตามภูมปัิญญาใชว้นัละ ๕ – ๘ ใบ

• แนะนําใหเ้รมิขนาดตํา ๆ คอื ประมาณ ครงึใบต่อวนั



ใช ้กญัชา
เพอืส่งเสรมิ
สุขภาพ และ 
รกัษาโรค

• ใบสด ไม่ทําใหเ้มา บรโิภคเป็นผกั  จมินําพรกิ  เป็นสว่นหนึงของเมนู

สลดั  ปันคนันํา

• ใบสดทเีพงิเก็บ..ไม่มสีารเมา แต่มฤีทธติา้นอนุมูลอสิสระ 

   ลดการอกัเสบ

• มกีรดของสารเมา THCA  แรธ่าตุ  คลอโรฟิลล ์

• ผูเ้รมิกนิกญัชาครงัแรก ควรเรมิทคีรงึใบ รอดูผลหลงัการกนิ ๒ 

ชวัโมง

  หากมอีาการปากแหง้ คอแหง้ ใหด้มืนํามาก ๆ 

  หากมอีาการมนึเมา ใหด้มืนํามะนาวผสมนําตาลหรอืนําผงึ หรอืชา

รางจดื









หลกัการนํายา
กญัชามาใชใ้น

การดูแล
สุขภาพ

๑. หา้มใชใ้นผูป่้วยทมีขีอ้หา้มใช ้

๒. จําเป็นตอ้งใช ้ตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ปรกึษาบุคลากรทางการแพทยท์มีปีระสบการณ์

๓. อาการทสีามารถใชด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก ่ นอน

ไม่หลบั  เบอือาหาร  ปวด  อาการทางผวิหนัง

๔. เรมิใชใ้นขนาดยานอ้ยๆ  ถา้เป็นการปวด

รว่มกบัการอกัเสบ ใชร้าก (ไม่ม ีTHC )

๕. ขณะใชย้ากญัชา ตอ้งประเมนิผลการรกัษา

และความปลอดภยัอย่างตอ่เนือง



หลกัการนํายากญัชามาใช้
ในการดูแลสุขภาพ

• กญัชาเป็นพชืทมีคีณุสมบตัเิยยีวยาแบบองคร์วม

• การเปลยีนแปลงทเีกดิขนึภายในรา่งกาย  จะเป็นตวับ่งชผีลลพัธใ์นการรกัษา  เชน่  

กนิได ้ หลบัด ี ไม่ปวดแต่  ไม่ใชอ่าการเคลมิสขุ

• อาการไม่พงึประสงค ์ ทพีบบ่อย: - ปากแหง้  คอแหง้  ง่วงนอน  คลนืใส ้ อาเจยีน  

ใจสนั  ความดนัโลหติลดลง

• อาการส่วนใหญ่มกัเกดิขนึใน ๓ – ๔ วนัแรกทไีดร้บัยา  หลงัจากนันอาการหายไป  

หากอาการยงัเกดิขนึต่อเนืองเกนิกวา่ ๑ สปัดาห ์ ใหต้ดิต่อสถานพยาบาลใกลบ้า้น



หลกัการนํายากญัชามาใช้
ในการดูแลสุขภาพ

• อาการบางอย่างบรรเทาได ้เชน่ปากแหง้ คอแหง้ ควรจบินําระหว่างวนัมากขนึ

• อาการง่วงนอน  ปรบัมาใชย้ากอ่นนอน

• ความดนัโลหติลดลง ตาํกวา่ 100/60 มลม.ปรอท ใหห้ยดุการใหย้ามอืนัน                           

ปรกึษาสถานพยาบาลใกลบ้า้น

• ผูป่้วยทใีชย้าขนาดสงู และ ระยะเวลานาน  อาจพบเห็นภาพหลอน  หแูวว่             

ภาวะซมึเศรา้ ความจํา การตดัสนิใจแย่ลง ใหห้ยุดยาทนัท ี                                              

ปรกึษาสถานพยาบาลใกลบ้า้น


