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ยาเสพติดใหJโทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหJโทษ พ.ศ. 2522 

ประเภท ลักษณะ ตัวอย4าง  

� ยาเสพติดใหJโทษชนิดรJายแรง  ไม4ใชJทางการแพทย,

ในประเทศ 

เฮโรอีน   เมทแอมเฟตามีน (ยาบJา)  

LSD       Ecstasy (ยาอี)  

� ยาเสพติดใหJโทษชนิดท่ัวไป ใชJทางการแพทย,ใน

ประเทศ 

มอร,ฟ_น ฝabน เฟนทานิล เมทาโดน 

� ยาเสพติดใหJโทษชนิดท่ีมีลักษณะเปcนตำรับยา  

และมี ยส. 2 ผสมอยู4กับตัวยาสำคัญอ่ืน 

ยาน้ำแกJไอท่ีมีโคเดอีนผสมกับยาแกJแพJ/ละลายเสมหะ 

� สารเคมีท่ีใชJในการผลิต ยส. 1, 2 Acetic anhydride 

Ergotamine 

� ยาเสพติดใหJโทษท่ีมิไดJเขJาอยู4ในประเภท 1 - 4 กัญชา พืชกระท4อม พืชฝabน เห็ดข้ีควาย 
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Cannabis

Cannabis :
Cannabis sativa
Cannabis indica
Cannabis ruderalis

Marijuana 
Hemp
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สารประกอบในกัญชา (มากกว4า 400 ชนิด) 

อื่น ๆ 
(มากกว4า 100 ชนิด)

Non cannabinoid 
สารออกฤทธิ์ต4อจิตประสาท

(20-40+ ชนิด)

กัญชา 
(สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาประมาณ 480 ชนิด)

เผาไหมJ 
(สารเคมีประมาณ 2,000 ชนิด)

Cannabinoids 
(66-100 ชนิด)
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1. Cannabinol (CBN) 
2. Cannabinodiol (CBDL)

3. Delta-9-tetrahydrocannabinol

(THC)

Cannabinoids 

1. Cannabigerols (CBG) 
2. Cannabichromenes (CBC)

3. Cannabidiols (CBD)

สารท่ีออกฤทธ์ิต4อจิตประสาท   สารท่ีไม4ออกฤทธ์ิต4อจิตประสาท 
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THCV Tetrahydrocannabivarin

r8-THC r8-Tetrahydrocannabinol

r9-THC r9-Tetrahydrocannabinol

THCA r9-Tetrahydrocannabinolic 
acid

CBD cannabidiol

CBDA Cannabidiolic acid

CBDV cannabidivarin

CBN cannabinol

CBG cannabigerol

CBGA Cannabigerolic acid

CBC Cannabichromene

compound % dry weight

r9-THC 0.1-25

CBD 0.1-19

CBN 0.0-1.6

THCV 0.0-1.36

CBG 0.03-1.15

CBC 0.0-0.65

r8-THC 0.0-0.1

Content rang of major and minor cannabinoids
in cannabis and their degradation products

Phytocanabinoids

Source: American Herbal Pharmacopoeia. 2014  
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Myrcene ใหJกลิ่นหอมของผลไมJ เช4น สJมและองุ4นแดง 

เปcน terpene ท่ีพบมากสุดในดอกกัญชา นอกจากน้ี ยังพบ 

Myrcene ในมะม4วง สJม และตะไครJดJวย

Myrcene ช4วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังและลดการ

อักเสบ และช4วยการดูดซึมผ4านเสJนเลือดสมองเพ่ือจับกับ 

receptors ใน endocannabinoid system ในส4วน 

สมองมนุษย,  

Terpenes 
 Terpenes คือสารประกอบอินทรีย,ท่ีพบไดJในพืชและแมลงหลายชนิด ส4วนมากจะเกี่ยวขJอง

กับกลิ่นของส4วนต4างๆท่ีไดJจากพืช terpenes ในกัญชาเกิดข้ึนตามขบวนการวิวัฒนาการเพ่ือ
ป�องกันศัตรูพืช เช4น แมลงและเช้ือราต4างๆ และป�องกันผลกระทบจากสิ่งแวดลJอม ในกัญชาพบ 
terpenes มีมากกว4า 140 ชนิด ตัวอย4าง terpenes ไดJแก4

Myrcene 
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• Myrcene เปcน terpene ที่พบมากในสายพันธุ, Indica และมะม4วง จะช4วยใหJผ4อนคลาย สงบ (กล4อมประสาท)         
เม่ือใชJร4วมกับ THC
• Limonene เปcน terpene ที่พบมากในสายพันธุ, Sativa และเปลือกสJม มะนาว จะช4วยยกระดับความกระตือรือรJน 

ความรูJสึกอิ่มเอมเม่ือใชJร4วมกับ THC
• Humulene เปcน terpene ที่พบมากในสายพันธุ, Sativa ผักชี ฮอพ เม่ือใชJร4วมกับ Cannabinoids และ terpenes

อื่นๆ พบว4ามีแนวโนJมในการทำลายเซลมะเร็ง

• CBG (Mother cannabinoid) เม่ือใชJร4วมกับ THC จะช4วยลดความเจ็บปวดไดJดีกว4าการใชJ THC อย4างเดียว
• CBN ซึ่งไดJจากการเปลี่ยนสภาพของ THC เม่ือใชJร4วมกับ THC จะช4วยลดความเจ็บปวดไดJอย4างดีเยี่ยม เม่ือเทียบกับ       

การใชJ THC อย4างเดียว
• CBD ซึ่งเปcน CB1 และ CB2 antagonist เม่ือใชJร4วมกับ THC จะช4วยลดความเจ็บปวดไดJดีกว4าการใชJ THC อย4างเดียว 

Entourage Effect 

TERPENES 

CANNABINOIDS 
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Cannabis for Medical Use 

น4าจะไดJประโยชน, 
(ควบคุมอาการ)

อาจจะไดJประโยชน,

• ภาวะคล่ืนไสJอาเจียนจากเคมีบำบัด 

• โรคลมชักรักษายากในเด็ก & โรคลมชักท่ีด้ือต4อยารักษา 
• ภาวะกลJามเน้ือหดเกร็งในผูJป�วยปลอกประสาทเส่ือมแข็ง 
• อาการปวดประสาทท่ีรักษาดJวยวิธีต4าง ๆ ไม4ไดJผล

• โรคพาร,กินสัน   โรคอัลไซเมอร, 

• โรคปลอกประสาทอักเสบ  โรควิตกกังวลไปท่ัว 
• ผูJป�วยท่ีดูแลแบบประคับประคอง ผูJป�วยมะเร็งระยะสุดทJาย

• การรักษามะเร็งต4าง ๆ โดยตJองศึกษาในหลอดทดลอง 

   สัตว,ทดลอง ก4อนศึกษาในมนุษย,

ไดJประโยชน,
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1. ภาวะคล่ืนไสJ และอาเจียนจากยาเคมีบำบัด 
เม่ือรักษาดJวยยามาตรฐานการรักษาแลJวไม4ไดJผล

• Dronabinol (Marinol®) : สารสังเคราะห,ของ THC ในรูปแบบยาเม็ด
ขนาด 2.5, 5, 10 mg ใหJ 5mg/m2 กินก4อนใหJเคมีบำบัด 1-3 ชม.  

 แลJวใหJทุก 2-4 ชม. หลังไดJเคมีบำบัด (ปริมาณสูงสุด 4-6 ครั้งต4อวัน) 

• Nabiximol (Sativex®) : สารสกัด THC และ CBD ไดJจากตJนกัญชา 
 สเปรย,พ4นปาก (100 micrilitre spray: THC 2.7mg & CBD 2.5 mg,

อัตราส4วน 1:1)
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2. ลมชักท่ีรักษายาก 
2.1 ลมชักในเด็ก 

• Dravet Syndrome

• Lennox – Gastaut Syndrome

2.2 ลมชักท่ีด้ือต4อการรักษาวิธีต4าง ๆ

(ไม4สามารถคุมอาการชักดJวยยา 2 ชนิดข้ึนไป) 

Cannabidiol (Epidiolex®): ลักษณะเปcนสารละลายใหJทางปาก 

ขนาดท่ีใชJ 20 mg/kg/day ในการรักษา Dravet Syndrome, 

Lennox-Gastaut Syndrome โดยใหJใชJในเด็กต้ังแต4 2 ป_ข้ึนไป 
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3. ภาวะกลJามเน้ือหดเกร็ง (Spasticity) 

ในผูJป�วยโรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง (multiple sclerosis) 
ท่ีรักษาดJวยยาอ่ืน ๆ แลJวไม4ไดJผล 

Nabiximol (Sativex®): สารสกัด THC และ CBD จากตJนกัญชา 

สเปรย,พ4นปาก (100 micrilitre spray: THC 2.7mg & CBD 2.5 mg) 



Thai FDA กญัชาทางการแพทย ์ 16/05/62 16:52 น. 18 

4. อาการปวดประสาท (Neuropathic pain) 
ท่ีรักษาดJวยวิธีอ่ืน ๆ แลJวไม4ไดJผล 

Nabiximol (Sativex®): สารสกัด THC และ CBD จากตJนกัญชา 

สเปรย,พ4นปาก (100 micrilitre spray: THC 2.7mg & CBD 2.5 mg) 

(ไม4เกิน 24 sprays/day) 
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เหตุการณ,ไม4พึงประสงค,ของสารสกัดจากกัญชา 
เม่ือเปรียบเทียบกับยาหลอก 

• เหตุการณ,ไม4พึงประสงค,โดยรวม 

• รุนแรง (serious) 

• ผูJป�วยถอนตัวจากการวิจัย (ทนอาการขJางเคียงไม4ไดJ) 

• เกิดโรคระบบประสาท (Nervous system disorders) 

• เกิดโรคทางจิตเวช (Phychiatric disorders) 

• อาการเลอะเลือน (Disorientation) 

• วิงเวียน (Dizziness) 

• เคลิบเคลิ้ม (Euphoria) 

• สับสน (Confusion) 

3.03 เท4า 

1.41 เท4า 

2.94 เท4า 

3.17 เท4า 

3.10 เท4า 

5.41 เท4า 

5.09 เท4า 

4.08 เท4า 

4.03 เท4า 
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การใชJกัญชาเกินขนาดท่ีเหมาะสม 

อาจก4อใหJเกิด 
• เสพติด 

• อาการทางจิต (โดยเฉพาะผูJท่ีมีประวัติ หรือพันธุกรรม  

ของโรคจิต) 
• สมองบกพร4อง (Cognitive impairment) 
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Expert Committee on Drug Dependence  WHO

การประชุมเม่ือ Nov 2018 (39th)
• ลดการควบคุมกัญชาจากระดับเดียวกับเฮโรอีน(schedule I&IV ) เปcนเท4า

มอร,ฟ_น(schedule I) 

• สารสกัดกัญชาไม4จัดเปcนยาเสพติด ควรพิจารณาเปcนกรณี 
• สารสกัด CBD ท่ีมี THC นJอยกว4า 0.2% ไม4จัดเปcนยาเสพติด 

• เม่ือกัญชาไปผสมกับยาอ่ืน ใหJจัดเปcน Schedule lll
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Clinical 
Trials 

Special 
Access 
Schem

e 

Approved Drugs 

Unapproved Drugs 

Unapproved Drugs 

Standar
d 

Pathwa
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ปลูก 

ผลิตภัณฑ, 

สำเร็จรูป 

วัตถุดิบ 

สมุนไพร 

ผูJประกอบวิชาชีพ    โรงพยาบาล คลินิก 
ตJองมีใบอนุญาต ยส. 

แพทย,ที่จะสั่งจ4ายยาไดJ 
• แผนป¢จจุบัน – แพทย,เฉพาะทาง ที่ผ4านการอบรมหลักสูตรจาก สธ. 
• แผนไทย – แพทย,แผนไทยประยุกต, แพทย,แผนไทย/หมอพ้ืนบJาน 
   ตามที่ รมต.ประกาศ ที่ผ4านการอบรมหลักสูตรจาก สธ.

1. การรักษาปกติ (standard pathway: 
approved drugs) 

2. การศึกษาวิจัย (clinical trials: 
unapproved drugs)

3. การรักษากรณีจำเปcนสำหรับผูJป�วยเฉพาะราย 
   (ช4องทางพิเศษ) (special access scheme: 

unapproved drugs) 
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ติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใชJกัญชาทางการแพทย,ท่ีส่ังจ4ายภายใตJ SAS   ส4งขJอมูลและแบบประเมินผ4าน ONLINE SYSTEM 

ตรงไปยัง อย.   

Health Product Vigilance 
Center  

Alert 
system 

efficacy safety ADR 

Product defect 

Intensive Medical Cannabis Monitoring Program 

/ ผูJผลิต •Signal 
detection

•Data mining

• feedback 
information 

•Improve 
regulation 
and risk 

minimized 
activities 
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ขอขอบคุณ 

ผูJบริโภคปลอดภัย ผูJประกอบการกJาวไกล ระบบคุJมครองสุขภาพไทยยั่งยืน 


