
ประสิทธิผลและประสบการณ์การใช้ต ารับยา
ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

นางสาวอมรรัตน์  ราชเดมิ
แพทย์แผนไทยช านาญการ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
- (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตฯ กัญชา
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- เรื่อง ก าหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอ
พื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่
จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้
พ.ศ. 2562

- เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563
- ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุง

ผสมอยู่ท่ีให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 
2564



1. ต ารับยาขึ้นทะเบียน
2. ต ารับยาจากต าราการแพทย์

แผนไทย -11 ต ารับ
3. ต ารับยาแบบ SAS
4. ต ารับยาวิจัย
5. ต ารับยาปรุงเฉพาะราย

-8 ต ารับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

การกระจายต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม

รพศ. 34 แห่ง (100.00%)

รพท. 86 แห่ง (98.85%)

รพช. 469 แห่ง (60.28%)

น ้ำมันกัญชำ
(ต้ำรับหมอเดชำ)

วิจัย 30 แห่ง

SAS 275 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564 จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รพ.สต. 21 แห่ง

สังกัดกรม 18 แห่ง

มหาวิทยาลัย 4 แห่ง
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จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม

สสจ. 2 แห่ง



• โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พืน้บ้านไทย เขตสุขภาพท่ี8 อุดรธานี

• รพ.การแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภาพท่ี 9 สุรินทร์
(เปิดทุกวันท าการ จันทร์ - ศุกร์)

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน

เปิดทุกวันจันทร์ และ วันพุธ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เรือนหมอเพญ็นภา
เปิดทุกวันท าการ(จันทร์ - ศุกร์)

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ราชการฯ

เปิดทุกวันพฤหัสบดี
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ก ต ารับยาตามองค์ความรู้เป็นที่รู้จักและยอมรับทางการแพทย์แผนไทย ตัวยาหาง่าย 

ไม่เป็นอันตราย – 16 ต ารับ

ข ต ารับยาที่มีประสิทธิผล แต่มีวิธีการผลิตไม่ชัดเจน เช่น บางต ารับมีสัดส่วนของตัว

ยาไม่ชัดเจน และมีตัวยาหายาก ต้องมีการถอดความรู้ให้ชัดเจน – 11 ต ารับ

ค ต ารับยาที่มีกัญชาค่อนข้างน้อย หรือมีฤทธิ์ของกัญชาไม่มาก ควรให้มีการ

ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม – 32 ต ารับ

ง ต ารับยาที่มีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES หรือเป็นตัวยาท่ี WHO ประกาศ

เป็นสารก่อมะเร็ง หรือท่ีกฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ –31 ต ารับ

ครั้งที่ผ่านมา เราทราบกันแล้วว่า ต ารับยาที่กลั่นกรองแล้ว 90 ต ารับ แบ่งเป็น  4 กลุ่ม
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11

รายการยา
ที่มีกัญชาปรุงผสม
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อาการท่ีพบบ่อยในการใชต้ ารบัยาแผนไทย

ท่ีมีกญัชาปรงุผสมอยู่16 ต ารบั

1 อาการนอนไม่หลับ 
2 ไมเกรน / ลมปะกัง
3 พาร์กินสัน
4 ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (โดยรวมทุกส่วน)
5 มะเร็งต่างๆ ส่วนใหญ่ที่พบมะเร็งล าไส้ มะเร็งตับ  
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ต ารับยาศุขไสยาศน์



ประกอบด้วยเครื่องยา 12 ชนิด 
การบูร 1 ส่วน
หัสคุณเทศ 3 ส่วน 
เทียนด า 5 ส่วน 
ลูกจันทน์ 7 ส่วน 
พริกไทย 9 ส่วน 
ดีปลี 11 ส่วน 

ใบสะเดา 2 ส่วน 
สมุลแว้ง 4 ส่วน 
โกฐกระดูก 6 ส่วน 
บุนนาค 8 ส่วน 
ขิงแห้ง 10 ส่วน 
ใบกัญชา 12 ส่วน



สรรพคุณยา
ช่วยให้นอนหลับ ลดอาการวิตกกังวล

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (125 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
• นอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 0.5-2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
• เบื่ออาหาร รับประทานครั้งละ 0.5-2 กรัม วันละ 1-2ครั้ง ก่อนอาหาร



ต ารับยาแก้นอนไม่หลับ 
แก้ไข้ผอมเหลือง



ประกอบด้วยเครื่องยา 8 ชนิด 
ขิงแห้ง 15 กรัม
พริกไทย 15 กรัม
ดีปลี 15 กรัม
จันทน์แดง 15 กรัม
จันทน์ขาว 15 กรัม
ใบสะเดา 15 กรัม
ใบคนทีเขมา 15 กรัม
พริกไทยล่อน 15 กรัม
ใบกัญชา 120 กรัม



สรรพคุณยา
แก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง ที่มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย 
ไม่มีก าลัง

กระสายยา
• แก้อ่อนเพลีย ใช้น้ ามะพร้าว น้ าผึ้งรวง น้ าตาลทราย
• แก้ปวดบิดมวนท้อง ใช้น้ ากระทือสด
• แก้ท้องเสียถ่ายเหลว ใช้น้ าเบญจทับทิมต้ม
• ให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็ว ใช้น้ าส้มซ่า
• ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุกครึ่งแก้ว (125 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
• นอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 1-2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
• ไข้ผอมเหลือง รับประทานครั้งละ 1-2 กรัม วันละ 1-2 ครั้ง ก่อนอาหาร
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•ยาศุขไสยาศน์ แกภ้าพรวมเหมาะกับอาการนอนไม่หลับที่มีอาการที่หลากหลาย 
ไม่เฉพาะธาตุลม เช่น มีอาการขมปากคอ ตัวรุมๆ
•ถ้าตรวจชีพจรแล้วพบ ลักษณะการเต้นชีพจรทั้งปิตตะ/วาตะ/เสมหะ ที่มีปัญหา
•ต้องมีประวัติ ก าลังวังชาไม่ค่อยมีร่วมด้วย

แก้ไข้ผอมเหลืองหาก าลังมิได้ ให้ตัวสั่นเสียงสั่นเปนด้วยวาโยธาตุก าเริบ แก้นอนมิหลับ เอาตรีกะฏุก
(ปรับวาตะสมุฏฐานภาพรวม) 1 จันทน์ทั้ง 2 ใบสะเดา 2 ใบคนทีเขมา 1 พริกล่อน (กระจายลมท้ังตัว)
เสมอภาค ใบกันชาเท่ายาทั้งหลายท าผง เอาน้ ามะพร้าว น้ าผึ้ง น้ าส้มซ่า น้ าตาลทราย กระทือสด 
น้ าเบ็ญจทับทิมต้มละลายยากินหายแล” 
แก้เรื่องลมเป็นหลัก อาการทางวาตะสมุฏฐาน เช่น เสียงสั่น
ถ้าตรวจชีพจรแล้วพบ วาตะมีปัญหาเป็นหลัก จ่ายตัวนี้ ต้องมีประวัติ ก าลังวังชาไม่ค่อยมีร่วมด้วย



ต ารับยาแก้โรคจิต



ประกอบด้วยเครื่องยา 14 ชนิด
แห้วหมู ๑ บาท
เปล้าน้อย ๑ บาท
เปล้าใหญ่ ๑ บาท
รางแดง ๑ บาท
จันทน์เทศ ๑ บาท
หญ้าชันกาด ๑ บาท
สนเทศ ๑ บาท

เปลือกมะตูม ๑ บาท
ก้านกัญชา ๑ บาท
บอระเพ็ด ๑ บาท
เปลือกโมกมัน ๑ บาท
เปลือกกุ่มน้ า ๒ บาท
เปลือกมะรุม ๖ บาท
ระย่อม ๑๙ บาท



สรรพคุณยา
แก้โรคลมที่ท าให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ

กระสายยา
น้ าร้อนแทรกพิมเสน ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (125 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
• รับประทานครั้งแรก ครั้งละ 500 มิลลิกรัม 

วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
• ถ้านอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 1-4 กรัม 

วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
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ต ารับยาแก้ลมแก้เส้น



ประกอบด้วยเครื่องยา 7 ชนิด 
เทียนขาว 1 ส่วน
เทียนด า 2 ส่วน
เทียนข้าวเปลือก 3 ส่วน
ขิง 4 ส่วน
เจตมูลเพลิง 5 ส่วน
ใบกัญชา 20 ส่วน
พริกไทย 40 ส่วน



สรรพคุณยา
แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง

กระสายยา
น้ าผึ้งรวงหรือน้ าส้มซ่า 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้
ให้ใช้น้ าสุกครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น



ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ



ประกอบด้วยเครื่องยา 23 ชนิด 
ลูกจันทน์ 1 เฟื้อง
ดอกจันทน์ 2 เฟื้อง
กระวาน 3 เฟื้อง
กานพลู 4 เฟื้อง
ดีปลี 5 เฟื้อง
เกลือสินเธาว์ 6 เฟื้อง
ว่านน้ า 7 เฟื้อง
โกฐสอ 8 เฟื้อง
โกฐเขมา 9 เฟื้อง
เทียนแดง 10 เฟื้อง
เทียนด า 11 เฟื้อง
เทียนขาว 12 เฟื้อง

เทียนตาตั๊กแตน 13 เฟื้อง
เทียนข้าวเปลือก 14 เฟื้อง
ขิงแห้ง 15 เฟื้อง
กัญชา 16 เฟื้อง
เจตมูลเพลิง 17 เฟื้อง
บุกรอ 18 เฟื้อง
สมอไทย 19 เฟื้อง
สมอเทศ 20 เฟื้อง
การบูร 21 เฟื้อง
หัสคุณเทศ 21 เฟื้อง
พริกไทยล่อน 462 เฟื้อง



สรรพคุณยา
มีอาการนอนไม่หลับ ร่วมกับอาการ ปวดไปทั่วร่างกาย ข้อตึงเมื่อยขบไปหมด 
แก้ลมจุกเสียด เมื่อยขบตามร่างกาย แก้ปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่แข็ง
เกร็งจากโรคลมอัมพฤกษ์ อัมพาต

กระสายยา
น้ าอ้อยแดงหรือน้ านมโคปริมาณครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) 
ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุกแทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-3 กรัม วันละ 1-2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น

ยารสรอ้นสขุุม มีติดยาระบาย เช่น เกลอืสนิเธาว์ เนื้อลกูสมอไทย ใชถ่้ายลมท่ีจบัเป็นกอ้น/ระบายของเสยีออกมา 

น า้ออ้ยแดงเป็นกระสาย แสดงว่าอาการไม่หนกั

ถา้ใหน้ า้นมโคแสดงว่า อาการหนกั ใสก่ญัชา เพือ่ใหเ้คลิ้ม สบาย ลมเดนิเบา



ต ารับยาทัพยาธิคุณ



อุตพิด ๑ ส่วน
ชะเอมเทศ ๑ ส่วน
ดีปลี ๑ ส่วน
แก่นแสมทะเล ๑ ส่วน
เนื้อในฝักราชพฤกษ์ ๑ ส่วน
พริกไทยล่อน ๑๕ ส่วน
ส่วนประกอบอื่นในต ารับ
ใบกะเม็ง
ลูกประค าดีควาย

ประกอบด้วยเครื่องยา 18 ชนิด 
สะค้าน ๑ ส่วน
ผักแพวแดง ๑ ส่วน
ดองดึง ๑ ส่วน
ว่านน้ า ๑ ส่วน
ยาด า ๑ ส่วน
มหาหิงคุ์ ๑ ส่วน
โกฐสอ ๑ ส่วน
โกฐจุฬาลัมพา ๑ ส่วน
โกฐพุงปลา ๑ ส่วน
กัญชา ๑ ส่วน



สรรพคุณยา
แก้อาการจุกเสียด ท้องผูกอุจาระเป็นก้อนแข็งเจ็บ 
เมื่อยขบตามร่างกาย กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ
อัมพาต

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น



ต ารับยาแก้ลมเนาวนารีวาโย



ประกอบด้วยเครื่องยา 12 ชนิด 
กัญชา ๑ ส่วน
ดีปลี ๑ ส่วน
พริกไทย ๑ ส่วน
ขิงแห้ง ๑ ส่วน
อบเชย ๑ ส่วน
กานพลู ๑ ส่วน

ตานหม่อน ๑ ส่วน
ลูกจันทน์ ๑ ส่วน
ดอกจันทน์ ๑ ส่วน
สมุลแว้ง ๑ ส่วน
ขอบชะนางแดง ๑ ส่วน
ขอบชะนางขาว ๑ ส่วน



สรรพคุณยา
แก้อาการเจ็บแปลบท่ีปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็งเกร็ง 
หันคอไม่ได้

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง 
ก่อนอาหารเช้า - เย็น



2

เนาวนารีวาโย แปลว่า เป็นลมที่เกิดใหม่ส าหรับผู้หญิง (นว แปลว่า ใหม่)

ต าแหน่งเกิดตรง เส้นปัตคาต และเส้นสัณฑคาต ส่วนปลาย (ต้นทางกับปลายทาง ไม่ได้เกิดระหว่างเส้น) 
มักหมายถึงบริเวณท้องน้อยแต่เชื่อมโยงไปถึงคอ ผ่านเกลียวปัตคาต(ขอบสะบักทั้งสองข้าง) ท าให้คอตึง  

มีกระตุกเป็นพักๆมักเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ หรือ คนอ้วนน้ าหนักขึ้นเฉียบพลัน
ยาเน้นกระจายลม ลดอาการสั่นกระตุก
อบเชย ปรับอุทรวาต ลมที่ท้องเคลื่อนดี

เหมาะกับคนไข้ที่มีอาการชา รับรู้ความรู้สึกไม่ดี ตึงปัตคาต ตึงสัณฑฆาต 
มีอาการสั่นเล็กน้อย คอตึง แขนขาไม่มีแรก

อาการพาร์กินสัน สามารถให้ได้



ต ารับยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห่ง



ประกอบด้วยเครื่องยา 15 ชนิด 
สะค้าน 1 ส่วน
ผักแพวแดง 1 ส่วน
ดองดึง 1 ส่วน
ว่านน้ า 1 ส่วน
มหาหิงคุ์ 1 ส่วน
โกฐสอ 1 ส่วน
โกฐพุงปลา 1 ส่วน
โกฐจุฬาลัมพา 1 ส่วน
กัญชา 1 ส่วน

อุตพิด 1 ส่วน
ชะเอมเทศ 1 ส่วน
ดีปลี 1 ส่วน
แก่นแสมทะเล 1 ส่วน
เนื้อในฝักราชพฤกษ์ 1 ส่วน
พริกไทย 7 ส่วน
ส่วนประกอบอื่นในต ารับ
ใบกะเม็ง
ผลประค าดีควาย



สรรพคุณยา
แก้อาการท้องผูก อุจาระเป็นก้อนแข็งที่ท าให้ปวดเมื่อย
ทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน 
จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น



เสน้สณัฑคาต คือเสน้ท่ีบงัคบั หรือควบคุมการขบัถ่าย(สะเภาะมูตรหรือ กระเพาะมูตร) 

ลากตั้งแต่หวัตะคากถงึหวัหน่าว 

ฆาต / ฆาฏ คือ เป็นโทษ เป็นโรค

โรคท่ีเกิดกบัเสน้สณัฑคาต หรือเรียกว่า สณัฑฆาต

กล่อนแหง้ คือ น ้านอ้ย ไฟมาก แสดงว่ามีอาการเป็นมานานแลว้

พรรดึก คือ อาการขบัถ่ายไม่หมดจนลมรอ้นคา้งอยู่ภายใน

ลมเสียดแทง (สตัถกะวาตะ)คือ ลมคา้งมาก คา้งอยู่ภายใน ไม่ลงมาทางคูถทวาร

แต่ว่าผ่อนตามก าลงั คือ เด็ก ผูใ้หญ่ คนชรา ใหส้ดัส่วนแตกต่างกนั

สูตรคลา้ยกบัยาทพัยาธิคุณ แต่ไม่มียาด า พริกไทยนอ้ยกว่า

การใหย้าคลา้ยทพัยาธิคุณ แต่ฤทธ์ิยาจะนอ้ยกว่า อาการเบากว่า

ต ารับยาแก้สัณฑฆาต กร่อนแห่ง เหมาะส าหรบัอาการชาที่สามารถขบัถ่ายพอได ้
แต่ถา้อาการชาท่ีขบัถ่ายไม่ดีมานานจะเหมาะกบั ต ารบัยาทพัยาธิคุณ
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ต ารับยาอัคคินีวคณะ



ประกอบด้วยเครื่องยา 10 ชนิด 
กัญชา 1 ส่วน
ยิงสม (โสม) 1 ส่วน
เปลือกอบเชย 2 ส่วน
ใบกระวาน 2 ส่วน
กานพลู 2 ส่วน
สะค้าน 2 ส่วน
ขิงแห้ง 3 ส่วน
เจตมูลเพลิง 4 ส่วน
ดีปลี 4 ส่วน
น้ าตาลกรวด 6 ส่วน



สรรพคุณยา
แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากการย่อยอาหารผิดปกติ

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (125 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 1-2 ครั้ง 
ก่อนอาหารเช้า-เย็น



ต ารับยาไฟอาวุธ



ประกอบด้วยเครื่องยา 32 ชนิด 
ผลจันทน์ 1 ส่วน
ดอกจันทน์ 1 ส่วน
กระวาน 1 ส่วน
กานพลู 1 ส่วน
โกฐสอ 1 ส่วน
โกฐเขมา 1 ส่วน
โกฐหัวบัว 1 ส่วน
โกฐจุฬาลัมพา 1 ส่วน
โกฐเชียง 1 ส่วน
ชะเอมเทศ 1 ส่วน

เทียนด า 1 ส่วน
เทียนแดง 1 ส่วน
เทียนขาว 1 ส่วน
เทียนข้าวเปลือก 1 ส่วน
เทียนตาตั๊กแตน 1 ส่วน
แก่นแสมทะเล 1 ส่วน
กัญชา 1 ส่วน
เปลือกสมุลแว้ง 2 ส่วน
ดีปลี 2 ส่วน
ใบพิมเสน 2 ส่วน



ประกอบด้วยเครื่องยา 32 ชนิด (ต่อ)
รากจิงจ้อ 3 ส่วน
รากส้มกุ้ง 3 ส่วน
รากเปล้าน้อย 3 ส่วน
รากเปล้าใหญ่ 3 ส่วน
รากสะค้าน 3 ส่วน
รากพาชไหน 3 ส่วน
สหัศคุณเทศ 4 ส่วน
บุกรอ 9 ส่วน
พริกไทย 16 ส่วน
ขิงแห้ง 16 ส่วน
เจตมูลเพลิง 16 ส่วน



สรรพคุณยา
แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง

กระสายยา
น้ ามะนาว 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (125 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 1-2 ครั้ง 
ก่อนอาหารเช้า-เย็น
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ต ารับยาทาริดสีดวงทวารหนัก
และโรคผิวหนัง



ประกอบด้วยเครื่องยา 3 ชนิด 
ขมิ้นชัน 15 กรัม 
ใบกัญชา 15 กรัม 
น้ ามันเมล็ดฝ้าย



สรรพคุณยา
ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก ทาแก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง 
เรื้อนมูลนก)

ขนาดและวิธีใช้
ทาบริเวณที่เป็นวันละ ๒ ครั้ง หลังอาบน้ าเช้า-เย็น



ต ารับยาน้ ามันสนั่นไตรภพ



ประกอบด้วยเครื่องยา 17 ชนิด
ใบกะเพรา 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
ใบแมงลัก 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
ผักเสี้ยนผี 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
กระชาย 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
กัญชา 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
พริกไทย 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
หอมแดง 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
หญ้าไทร 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
ลูกคัดเค้า 1 กิโลกรัม (น้ าหนักตัวยาสด)
เกลือสมุทร 1 กิโลกรัม

ลูกจันทน์ 1 สลึง
กระวาน 1 สลึง
กานพลู 1 สลึง
เทียนด า 1 สลึง
เทียนขาว 1 สลึง
การบูร 1 สลึง
น้ ามันงา 1 ทะนาน



สรรพคุณยา
แก้กษัยเหล็กเกิดจากลดอัดแน่นแข็งเป็นดานอยู่ในท้องน้อย 
ท าให้มีอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก 
กินอาหารไม่ได้
ขนาดและวิธีใช้
• ใช้น้ ามันครั้งละ 1 ช้อนชา ทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือ
ถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 3 วันก่อน แล้วจึงรับประทานน้ ามัน
ครั้งละ 3-5 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 3 วัน
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ต ารับยาอไภยสาลี



ประกอบด้วยเครื่องยา 20 ชนิด 
ลูกจันทน์ 1 สลึง
ดอกจันทน์ 2 สลึง
กระวาน 3 สลึง
กานพลู 1 บาท
พิลังกาสา 1 บาท 2 สลึง
ว่านน้ า 1 บาท 3 สลึง
โกฐสอ 2 บาท
โกฐเขมา 2 บาท 1 สลึง
เทียนขาว 2 บาท
เทียนตาตั๊กแตน 2 บาท 1 สลึง
เทียนข้าวเปลือก 2 บาท 2 สลึง
เทียนแดง 2 บาท 3 สลึง

เจตมูลเพลิง 3 บาท
สมอไทย 3 บาท 1 สลึง
สมอเทศ 3 บาท 1 สลึง
บุกรอ 3 บาท 3 สลึง
กัญชา 3 บาท 3 สลึง
แก่นจันทน์เทศ 1 ต าลึง
พริกไทยล่อน 1 ต าลึง
สหัศคุณเทศ 1 ต าลึง 2 บาท



สรรพคุณยา
แก้อาการจุกเสียดแน่น ท าให้ลมเคลื่อนไปทั่วร่างกาย บ ารุง
ธาตุลม อายุวัฒนะ

กระสายยา
น้ าต้มสุกครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร)

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น



ต ารับยาไพสาลี



ประกอบด้วยเครื่องยา 23 ชนิด 
ลูกจันทน์ 1 สลึง
ดอกจันทน์ 1 สลึง
กระวาน 1 สลึง 1 เฟื้อง
กานพลู 2 สลึง
ดีปลี 2 สลึง 7 เฟื้อง
พิลังกาสา 3 สลึง
ว่านน้ า 3 สลึง 7 เฟื้อง
เทียนด า 1 เฟื้อง
เกลือสินเธาว์ 1 บาท
เทียนข้าวเปลือก 6 สลึง
เทียนเยาพาณี 6 สลึง 1 เฟื้อง

การบูร 7 สลึง
บุกรอ 7 สลึง
เจตมูลเพลิง 7 สลึง
สมอเทศ 7 สลึง 1 เฟื้อง
สมอไทย 2 บาท
สมอพิเภก 2 บาท 1 เฟื้อง
โกฐสอ 9 สลึง
โกฐเขมา 9 สลึง 1 เฟื้อง
ขิงแห้ง 10 สลึง 1 เฟื้อง
หัสคุณเทศ 5 บาท
กัญชา 30 บาท
พริกไทยล่อน 60 บาท



สรรพคุณยา
แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ จ่าย เมื่ออาการดูหนักกว่าอไภยสาลี 
แก้อาการทางลม เช่น คนไข้กลุ่มอัมพฤกษ ์อัมพาต

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง น้ าอ้อยแดง น้ านมโค  1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยา
ไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุกครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
• รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น
• รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น 



ต ารับยาอัมฤตย์โอสถ



ประกอบด้วยเครื่องยา 22 ชนิด 
สหัสคุณ 1 ส่วน
แก่นแสมทะเล 1 ส่วน
รากส้มกุ้ง 1 ส่วน
มะตูม 1 ส่วน
พิลังกาสา 1 ส่วน
โกฐเขมา 1 ส่วน
เทียนด า 1 ส่วน
เทียนขาว 1 ส่วน
สมอเทศ 1 ส่วน
สมอไทย 1 ส่วน
มะแหน (สมอพิเภก) 1 ส่วน

ลูกจันทน์ 1 ส่วน
ดอกจันทน์ 1 ส่วน
กระวาน 1 ส่วน
กานพลู 1 ส่วน
ดีปลี 1 ส่วน
เบี้ยผู้เผา 3 ส่วน
เปลือกหอยโข่ง 3 ส่วน
เปลือกหอยขม 3 ส่วน
เปลือกหอยแครง 3 ส่วน
กัญชา 10 ส่วน
พริกไทย 76 ส่วน



สรรพคุณยา
แก้ผอมแห้งแรงน้อย มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง

กระสายยา
น้ าต้มสุกครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร)

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1-2 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น
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ต ารบัยาอมัฤตยโ์อสถ
เหมาะกบัคนไขที้่สามารถขบัถ่ายไดป้กติ เป็นยารสรอ้น เพิม่ลมรอ้นใหม้ีก าลงั

กลุ่มสตัวว์ตัถุ เปลือกต่างๆ เอาไปเผาก่อนทุกชนดิ จะกลายเป็นยาเย็น สุขุม

กญัชา ๑๐ ส่วน ช่วยใหค้วามรอ้นเพิม่แบบไม่วูบวาบ

เหมาะกบัคนไขที้่มีอาการปวดเมือ่ยตามตวัมาก เป็นมานาน 

เมือ่ใหย้าสูตรนี้ ก็จะท าใหเ้คลิ้ มๆ ใหค้ลายปวด



ต ารับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง



TH
E W
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R
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ประกอบด้วยเครื่องยา 18 ชนิด 
ยาด า 4 ส่วน
กัญชา 4 ส่วน
อุตพิด 4 ส่วน
ดองดึง 4 ส่วน
กระเทียม 6 ส่วน
ว่านน้ า 8 ส่วน
ชะเอมเทศ 8 ส่วน
โกฐน้ าเต้า 8 ส่วน
โกฐพุงปลา 8 ส่วน
มหาหิงคุ์ 8 ส่วน

ว่านเปราะ 12 ส่วน
ผลผักชี 12 ส่วน
ขิงแห้ง 16 ส่วน
แก่นแสมทะเล 16 ส่วน
รากส้มกุ้ง 16 ส่วน
สะค้าน 16 ส่วน
พริกไทย 24 ส่วน
เปลือกกันเกรา 24 ส่วน



สรรพคุณยา
แก้ลมขึ้นเบื้องสูงที่ท าให้มีอาการปวดศีรษะ หน้ามืด มึนงง 
หูอื้อ ใจสั่น อ่อนเพลีย สวิงสวาย

กระสายยา
น้ าผึ้งรวง 1 ช้อนชา ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าต้มสุก
ครึ่งแก้ว (150 มิลลิลิตร) แทน

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 2-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น
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ผลิตภัณฑ์ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

น้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) DTAM 
GANJA OIL (DEJA FORMULA) 



คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.การแพทย์แผนไทยฯ
เปิดให้บริการ ครบวงจร เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงานสารสนเทศรพ.พท.



คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พืน้บ้าน
เปิดให้บริการ ครบวงจร เม่ือวันที่ 6 ม.ค. 2563

จ านวนผู้ป่วยที่รับน้ ามันกัญชา 25,877 ราย
จ านวนผู้ป่วยที่รับต ารับยา 2,832 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงานสารสนเทศรพ.พท.



คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พืน้บ้าน
เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

เปิดให้บริการ ครบวงจร เม่ือวันที่ 16 มี.ค. 2563
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ขั้นตอนการรับบริการคลนิิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทยและพืน้บ้านไทย
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02

INFORM CONSENTESAS,EQ-5D-5L
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รพ .  พระอาจารย์ ฝั้ น อาจา โร จ .สกลนคร

ผลิตต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ครบ 16 

ต ารับ

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุน ไพร

ผลิตน้ ามันกัญชา ภายใต้ โครงการวิจัย

ผลิตน้ ามันกัญชา SAS 

ผลิตต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ต ารับ

แหล่งยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู,่น้ ามันกัญชา
ที่ใช้ในรพ.พท. 



กัญชา
• กันชา /กระหรี่
➢กัน แปลว่า ป้องกัน ไม่ให้ลมเคลื่อน
➢นัยยะหน่ึงแปลว่า ความคิด จินตนาการ

➢ชา คือ ไม่รู้สึก ไม่สมปฤดี 
➢นัยยะหน่ึงแปลว่า ชา คือ ชาตะ คือการเกิด

ดังนั้น
✓เวลากินกัญชาเข้าไปก็ท าให้รู้สึกเคลิ้ม ไม่รู้สึกตัว
✓เม่ือกินเข้าไปแล้วท าให้เกิดจินตนาการ 
✓เม่ือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทรมานก็ท าให้รู้สึกเคลิ้ม เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เราสนใจ อาการปวดจึงน้อยลง 

สนใจในเรื่องความเจบ็ปวดน้อยลง
❑สมัยก่อนจึงเอาเมล็ดกัญชาให้นกกินแลว้ท าใหน้กร้องเสียงดี
❑การให้กัญชาจะได้ผลดีต้องให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวแก่คนไข้ด้วยเพือ่ลดปัจจยักระตุ้นต่างๆ

อ้างอิงข้อมูลจากการอบรมโรคมะเร็งทางการแพทย์แผนไทย บรรยายโดยอ.ดร.ณภัทร  พานิชการ
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กัญชา
•เวลาให้กินกัญชาติดต่อกันนานๆ คอจะแห้ง เนื่องจากมีรสเมาเบื่อ 
กระทุ้งความร้อนมากขึ้น ความร้อนมีทิศขึ้นบน ท าให้เนื้อแห้ง ดังนั้น
ต้องกินของหวานร่วมด้วยเพื่อให้หวานไปซาบเนื้อ ให้เนื้อชุ่มฉ่ าขึ้น 
ป้องกันอาการคอแห้ง เจ็บคอ เลือดลมหมุนเวียนดี 
•จึงเป็นที่มาของชื่ออีกชื่อหนึ่งของกัญชา คือ เนื้อ

อ้างอิงข้อมูลจากการอบรมโรคมะเร็งทางการแพทย์แผนไทย
บรรยายโดยอ.ดร.ณภัทร  พานิชการ
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Thai cannabis practice pattern and quality of life study

(Thai cannabis PQ study)

• กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย ด าเนินการศึกษาวิจัย“โครงการศึกษา
ติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
น้ ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก” โดยต ารับน้ ามันกัญชา   
(ต ารับหมอเดชา) ผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทย
และสมุนไพร
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ที่มาและความส าคัญ

อ.เดชา ศิริภัทร  ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เมื่อ 25 กันยายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประชุมมอบนโยบายการน าน้ ามันกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
แก่ 22 โรงพยาบาล ในโครงการวิจัยพร้อมส่งมอบน้ ามันกัญชาต ารับ

หมอพ้ืนบ้าน “สูตรนายเดชา ศิริภัทร”

6



แพทย์แผนไทย/
แพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้สั่งใช้น้ ามันกัญชา

ผู้ป่วยท่ีได้รับน้ ามันกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
• ข้อมูลพื้นฐาน 
• แนวทางและลักษณะของการใช้ยา
• การติดตามการรักษาและแนวทางการ

จัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา

แบบประเมินคุณภาพชีวิต (Edmonton 
Symptom Assessment System (ESAS)

แบบประเมินคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) 

กรอบแนวคิดการวิจัย

2

1

Study design : Observational Study
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กระบวนการ
ผลิตน้ ามันกัญชา (PRODUCTION)

การเตรียมวัตถุดิบกัญชา

1. การเตรียมวัตถุดิบกัญชาคัดแยกสิ่ง
แปลกปลอม 

2. การล้างวัตถุดิบกัญชา                 
เพ่ือก าจัดสิ่งแปลกปลอม 

3. อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เพ่ือไล่ความชื้นและ
ฆ่าเชื้อบางส่วน

4. การสกัดด้วยการหุง 
120 องศาเซลเซียส 60 นาที

กระบวนการผลิต

1
0

การชะล้างสารก าจัดศัตรูพืช

การเตรียมวัตถุดิบกัญชา

การสกัดโดยเครื่องบีบ (screw press)

การสกัดด้วยการหุง 120๐C 60 min



รายงานการตรวจวิเคราะห์
โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1
5
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การวิจัยยาแผนไทยที่มีกัญชาปรงุผสมอยู่

โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตผู้ใช้น้ ามัน
กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Thai cannabis PQ study)

• วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลของน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อคุณภาพชีวติของ
ผู้ป่วยและศึกษาลักษณะการสั่งใช้น้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

• เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล : ESAS และ EQ-5D-5L
• สถานที่วิจัย : (เดิม) โรงพยาบาลในโครงการฯ 22 แห่ง และขอเข้าร่วมเพิ่ม 8 แห่ง

QOL by cannabis drop

• จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับน้ ามันกัญชา  18,604 ราย
• ใช้ในโรค/ภาวะเป้าหมาย : นอนไม่หลับ ปวด มะเร็ง ไมเกรน เบื่ออาหาร ภูมิแพ้ พากินสัน ชัก
• ลักษณะการสั่งใช้ : วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน (87.83%)
• คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจากจ านวนหยดเร่ิมต้น : มีคะแนนคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกันแม้จ านวนหยดเร่ิมต้นแตกต่าง

กัน

วิเคราะห์ข้อมูล 9 เดือน
จากโปรแกรม Redcap ของ Chula-Data
Management Center (Chula - DMC)
จ านวน 22 sites
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การวิจัยยาแผนไทยที่มีกัญชาปรงุผสมอยู่

ผลการศึกษาเบ้ืองต้น: คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ต่อเน่ือง 90 วันจาก
แบบสอบถาม EQ-5D-5L มีคะแนนคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งร่วมและกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีโรคมะเร็ง
ในโรค/ภาวะเป้าหมาย : นอนไม่หลับ ปวด มะเร็ง ไมเกรน เบื่ออาหาร ภูมิแพ้ พากินสัน ชัก

วิเคราะห์ข้อมูล 9 เดือน
จากโปรแกรม Redcap ของ Chula-Data
Management Center (Chula - DMC)
จ านวน 22 sites

ผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งร่วม

ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคมะเร็ง

สอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ส าหรับการสั่งจ่าย
ในรูปแบบ SAS (Special Access Scheme) ที่เสนอต่อส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

• ช่วยให้นอนหลับ 
• ช่วยให้เจริญอาหาร 
• แก้ลมปะกัง (ไมเกรน)

• บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง
• แก้โรคสันนิบาตลูกนก (พากินสัน) 



90น้ ามันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา

(Special Access Scheme)
โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชวีิตผู้ใชน้้ ามันกัญชา

ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ชื่อยา/ต ารับ โรค/อาการ

น้ ามันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา

สรรพคุณ ตามแนวทางการใช้แบบ SAS

1) ช่วยให้นอนหลับ 2) ช่วยให้เจริญอาหาร 3) แก้ลม
ปะกัง 4) บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง 5) แก้โรคสันนิบาต

ลูกนก

อ่ืนๆ (งานวิจัย)



คุณภาพ

10 ml

ส่วนประกอบต ารับยา
1. ช่อดอกกัญชา    100 กรัม
2. น้ ามันมะพร้าว   1,000 มิลลิลิตร

ปริมาณ 25 หยด/ml (±10%)
THC 2.1 mg/ml (±20%), CBD 0.6 mg/ml



ความปลอดภัย
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แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ต่อเน่ือง 90 วัน

ในกลุ่ม อาการนอนไม่หลับ

ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ

ผู้ป่วยที่มีไม่มีอาการนอนไมห่ลับ

จากแบบสอบถาม ESAS

N = 10,490 คน
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แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ต่อเน่ือง 90 วัน

ในกลุ่มอาการปวด

ผู้ป่วยที่มีอาการปวด

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการปวด

จากแบบสอบถาม ESAS

N = 4,288 คน
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แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ต่อเน่ือง 90 วัน

ในกลุ่มโรคลมปะกัง (ไมเกรน)

ผู้ป่วยที่มีโรคลมปะกัง (ไมเกรน)

ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคลมปะกัง (ไมเกรน)

จากแบบสอบถาม ESAS

N = 1,850 คน
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แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ต่อเน่ือง 90 วัน

ในกลุ่มอาการเบื่ออาหาร

ผู้ป่วยที่มีอาการเบื่ออาหาร

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเบื่ออาหาร

จากแบบสอบถาม ESAS

N = 782 คน
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แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับน้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ต่อเน่ือง 90 วัน

ในกลุ่มโรคพากินสัน

ผู้ป่วยที่มีโรคพากินสัน

ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคพากินสัน

จากแบบสอบถาม ESAS

N = 560 คน
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รายการยาที่มีการสั่งจ่ายเยอะ5อันดับใน รพ.พท.
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ต ารับยาศุขไสยาศน์
ที่มาของต ารับยา คัมภีร์ธาตุพระนารายน์
“ยาศุขไสยาศน์ ให้เอา การบรู ๑ ส่วน ใบสเดา 

๒ ส่วน สหัสคุณเทศ ๓ ส่วน สมุลแว้ง ๔ ส่วน เทียนด า 
๕ ส่วน  โกฏกระดูก ๖ ส่วน ลูกจันทน์ ๗ ส่วน ดอก

บุนนาค ๘ ส่วน พริกไท ๙ ส่วน ขิงแห้ง ๑๐ ส่วน ดีปลี 
๑๑ ส่วน ใบกันชา ๑๒ ส่วน ท าเปนจุณละลายน้ าผึ้งเมื่อ
จะกินเศกด้วยสัพพีติโย ๓ จบ แล้วกินพอควร แก้สรรพ
โรคทั้งปวงหายสิ้น มีก าลังกินเข้าได้นอนเป็นศุขนักแล

ฯ”



ขนาดและวิธีใช้

ส าหรับอาการนอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 
0.5-2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
ส าหรับอาการเบื่ออาหาร  รับประทานครั้งละ 
0.5-2 กรัม วันละ 1- 2 ครั้ง ก่อนอาหารน้ า
กระสายยาท่ีใช้ 
- น้้าผึ้งรวง 1 ช้อนชา (5 ซีซ)ี
- ถ้าหาน้้ากระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้้าต้มสุกครึ่งแก้ว 
(125 ซีซ)ี แทน 

การประเมินการรักษา

-อาการนอนไม่หลับ หากอาการไม่
เปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่มยาครั้งละ 0.5-1 กรัม 
/เดือน  หรือเพิ่มยาใน บัญชีโรงพยาบาล เช่น 
ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ กล่อมนาง
นอน จิตรารมณ์
-อาการเบ่ือ หากอาการไม่เปลี่ยนแปลง ปรับ 
เพิ่มยาครั้งละ 0.5-1 กรัม /เดือน

เฝ้าระวงั

• ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่รับประทาน
อาหารไม่ตรงเวลา เน่ืองจากตัวยามี
รสร้อน อาจท้าให้เกิดอาการแสบร้อน
ท้อง

• ผู้ป่วยที่มีโรคประจ้าตัวควรระวังการ
ใช้ร่วมกับยา phenytoin, 
propranolol, theophylline และ   
rifampicin

ศุ ข ไ ส ย า ศ น์
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ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ

ที่มาของต ารับ : คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์

“ลูกจันทน์ ๑ ส่วน ดอกจันทน์ ๒ ส่วน ลูกกระวาน ๓ ส่วน 
กานพลู ๔ ส่วน ดีปลี ๕ ส่วน เกลือสินเธาว์ ๖ ส่วน ว่านน้ า ๗ ส่วน โกฐ

สอ ๘ ส่วน โกฐเขมา ๙ ส่วน เทียนด า ๑๐ ส่วน เทียนแดง ๑๑ ส่วน เทียน
ขาว ๑๒ ส่วน เทียนตาต๊ักแตน ๑๓ ส่วน เทียนข้าวเปลือก ๑๔ ส่วน ขิง
แห้ง ๑๕ ส่วน กัญชา ๑๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๑๗ ส่วน เน้ือสมอไทย 

๑๙ ส่วน บุกรอ ๑๙ ส่วน เน้ือสมอเทศ ๒๐ ส่วน การบูร ๒๑ ส่วน หัศคุณ
เทศ ๒๑ ส่วน พริกไทยล่อน ๔๖๒ ส่วน”
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ตัวอย่างข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety)ของยาท าลายพระสุเมรุ
 ยามีความปลอดภัย ตามคัมภีร์ยาแผนไทยที่ยอมรับในระดับชาติ 

 มีความเสี่ยงในการเสพติดยาต่ าเนื่องจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างต ารับยาท าลายพระสุเมรุ 

(พบปริมาณตัวยาส าคัญ Delta-9-Tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) ร้อยละ 0.125)

 มีการใช้ในสถานพยาบาลและมีการบันทึกข้อมูลการใช้ทางด้านประสิทธิผล และความปลอดภัย ติดต่อกันมา 1 ปี 
(2562-2563) มีข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาผ่านระบบสารสนเทศ ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในการใช้ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ มีจ านวนรายงาน 2,908 ฉบับ (1,040 ราย) พบว่ามีรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จ านวน 52 ราย (ร้อยละ 5) ไม่ร้ายแรง 52 ราย ร้ายแรง 2 ราย (เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใน
ผู้ป่วยรายเดียวกัน 2 ราย) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2562 – 27 ม.ค. 2564

 - อาการไม่พึงประสงค์ แบบไม่ร้ายแรง ท่ีพบบ่อย ได้แก่ เวียนศีรษะ 6 ราย ช่องปากแห้ง 5 ราย รู้สึกจะเป็นลม 4 
ราย

- อาการไม่พึงประสงค์ แบบร้ายแรง ได้แก่ Hypotension 1 ราย Kidney failure chronic 1 ราย

 รายงานการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึง 27 ม.ค. 2564 
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



105

ต ารับแก้ลมแก้เส้น

ที่มาของต ารับยา เวชศาสตร์วัณ์ณณา ต าราแพทย์แบบเก่า 
เล่ม ๕

“ ขนานหนึ่งเอา เทียนขาว ๑ เทียนด า ๒ เทียน
ข้าวเปลือก ๓ ขิง ๔ เจตมูล ๕ ใบกัญชา ๒๐ พริกไทย ๔๐ 
ท าเป็นจุณละลายน้ าผึ้ง น้ าส้มซ่ากินแก้เส้นแก้เมื่อยเหน็บชา

แก้ตีนตายมือตายหายดีนัก ”



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของต ารับยาแก้ลมแก้เส้นในการ

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบ่า
2. เพื่อศึกษาความปลอดภัยและผลข้างเคียงของการใช้ยาแก้ลมแก้

เส้น

เป้าหมาย
ได้ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยเบ้ืองต้นของต ารับยา

แก้ลมแก้เส้น

การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยเบื้องต้นของการใช้ต ารับยา
แก้ลมแก้เส้น ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบ่า (การศึกษาน าร่อง)
(ภายใต้โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา กระท่อมเป็นส่วนประกอบ)

ระเบียบวิธีวิจัย
• รูปแบบการวิจัย : เป็นการวิจัยทางคลินิกเบื้องต้น (Preliminary study) 
• กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าจากโรคลมปลายปัตคาต

บ่า ที่มารับการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ านวน 60 
ราย

• เคร่ืองมือวัดผล : Visual Analog Score (VAS), Cervical range of 
motion (CROM), and Pain pressure threshold (PPT) 

• Duration of study: 15 days 
• Assessment was performed at D0, D8, and D15

ผลการศึกษา
• กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีค่า VAS ลดลง 
• ค่า PPT และ CROM อยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์ทางสถิติ
• ไม่พบการเปลี่ยนแปลงผลเลือดที่ผิดปกติ
• ไม่พบการเปลี่ยนแปลงผลเลือดที่ผิดปกตหิลังใชย้าติดต่อกัน 2 สัปดาห์
• อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบมากที่สุดคือ คอแห้งปากแห้ง แสบร้อนปาก

และท้อง และง่วงนอน ข้อสังเกต ผู้ป่วยท่ีใช้ยาโดยละลายผงยากับน้้าผึ้ง
พบอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่าผู้ป่วยที่ละลายผงยาในน้้าอุ่น
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การใช้ยาในบัญชียาหลักแก้อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยากัญชา
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ระบบรายงานข้อมูลการบริการและการวิจัยการใช้กัญชา

C-MOPH

RED Cap

ระบบบัญชียา (สปสช.)

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย
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• แบบประเมินก่อนสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ (คร้ังแรก)

• แบบประเมินก่อนสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ (คร้ังที่ 2 เป็นต้นไป)

• แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L

• แบบประเมินระบบติดตามการรักษา (ภายใน 3 วันหลังได้รับยาทุกครั้ง)

• แบบสอบถาม TMSE (แบบตรวจสภาพจิตแบบย่อ)

• แบบสอบถาม UPDRS (แบบประเมินผู้ป่วยพาร์กินสัน)

เวลาที่ใช้ในการลงข้อมูล

ผู้ป่วยใหม่ 15 - 20 นาที

ผู้ป่วยเก่า 5 - 10 นาที



111

Cannabis PQ study
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Cannabis PQ study

เวลาที่ใช้ในการลงข้อมูล

ผู้ป่วยใหม่ 10 - 15 นาที

ผู้ป่วยเก่า 10 นาที

• ข้อมูลที่ต้องลงมีปริมาณค่อนข้างมาก

• ฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
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Inventory report HPVC report: AUR
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Inventory report

เวลาที่ใช้ในการลงข้อมูล

5 นาที

• สามารถตรวจเช็คผู้ป่วยท่ีรับยาจากโรงพยาบาลหลายแหล่งได้

• สามารถส่งรายงานรับ-จ่าย รายงานประจ าเดือน/ประจ าปี จากข้อมูลที่ลงใน
ฐานข้อมูลได้เลย >> ลดขั้นตอนการส่งรายงานเป็นรูปเล่มไปท่ีอย.
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HPVC report: AUR

เวลาที่ใช้ในการลงข้อมูล

ผู้ป่วยใหม่ 5 - 15 นาที

ผู้ป่วยเก่า 5 - 10 นาที

• ข้อมูลที่ต้องลงมีปริมาณ7 หัวข้อ

• ต้องใช้เวลาในการส่งต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลใหญ่   ไม่สามารถลง
ข้อมูลได้ในทันที





วิธีการเข้าระบบรายงาน
การสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์



http://toiminta2.fda.moph.go.th/Reports/powerbi/MRJN/hvpc_bi?rs:embed=true&APP=GUEST

ส านักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5

ข้อมูลจากการประมวลผลจากรายงานประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์



ส านักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5

ข้อมูลจากการประมวลผลจากรายงานประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์
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รายงานประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์



ส านักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5

ข้อมูลจากการประมวลผลจากรายงานข้อบ่งใช้ 
และอาการไม่พึงประสงค์



ส านักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 5

ข้อมูลจากการประมวลผลจากรายงานประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์



ตัวอย่างการรายงานข้อมูลของยาศุขไสยาศน์ จากแหล่ง อาจาโร เฮริบ์



บัญชียาหลักด้านสมุนไพร ประกาศต ารับยาเข้ากัญชาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ



รายการยาสมุนไพรที่เข้าสู่บัญชี
ยาหลักมี 3 รายการคือ
1. ต ารับศุขไสยาศน์
2. ต ารับยาแก้ลมแก้เส้น
3. มันกัญชาสูตรหมอเดชา



แนวทางการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์หลังได้รับอนุมัติเข้าบัญชียาหลัก

สรรพคุณ ขนาดการใช้ การติดตามอาการผู้ป่วย

ช่วยให้นอน
หลับ

รับประทานครั้งละ 0.5-2 กรัม 
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 
น้้ากระสายยาท่ีใช้
- น้้าผึ้งรวง 1 ช้อนชา (5 ซีซ)ี
- ถ้าหาน้้ากระสายยาไม่ได้ ให้
ใช้น้้าต้มสุกครึ่งแก้ว (125 ซีซ)ี 
แทน

-ประเมินการนอนหลับจากการ
ซักประวัติ (PSQI) และ
ประเมินคุณภาพชีวิต 
(ESAS,EQ-5D-5L)

-นัด f/u day 7,14,30 
-ปรับขนาดยาตามอาการของ
ผู้ป่วย

เจริญ
อาหาร 

รับประทานครั้งละ 0.5-2 กรัม 
วันละ 1 - 2 ครั้ง ก่อนอาหาร
น้้ากระสายยาท่ีใช้
- น้้าผึ้งรวง 1 ช้อนชา (5 ซีซ)ี
- ถ้าหาน้้ากระสายยาไม่ได้ ให้
ใช้น้้าต้มสุกครึ่งแก้ว (125 ซีซี) 
แทน

-ประเมินอาการจากการซัก
ประวัติและประเมินคุณภาพ
ชีวิต (ESAS,EQ-5D-5L)

-นัด f/u day 7,14,30 
-ปรับขนาดยาตามอาการของ
ผู้ป่วย

ต ารับศุขไสยาศน์

สรรพคุณ ขนาดการใช้ การติดตามอาการผู้ป่วย

แก้ลมในเส้น บรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อท่ีมี
อาการมือเท้าชา

รับประทานครั้งละ 1 - 4
กรัม วันละ 2 ครั้ง 
ก่อนอาหาร เช้าและเย็น    
น้้ากระสายยาท่ีใช้
- น้้าผึ้งรวงหรือน้้าส้มซ่า 
1 ช้อนชา (5 ซีซ)ี
- ถ้าหาน้้ากระสายยาไม่ได้ 
ให้ใช้น้้าสุกครึ่งแก้ว 
(125 ซีซ)ี แทน

- ประเมินอาการจากการซัก
ประวัติและอาการปวด 
(Pain score)

- นัด f/u day 7,14,30 
- ปรับขนาดยาตามอาการ

ของผู้ป่วย

ต ารับแก้ลมแก้เส้น



การวิจัยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

• โครงการทดสอบการปนเปื้อนของสาร Aflatoxin และความเป็นพิษ
เฉียบพลันในสัตว์ทดลองของต ารับยาที่มีกัญชา 

• การศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการลดพิษของระย่อม โดยการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณ reserpine ในระย่อม (ต ารับยาแก้โรคจิต)

• โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ ามันกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai cannabis PQ study)

• โครงการศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัของการใช้ต ารับ
ยายอดยาวัดค าประมงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย

Pre Clinic Research Clinic Research

ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

• การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการวิเคราะห์แบบแผนเมตา
บอไลท์แบบองค์รวมโดยใช้เทคโนโลยีเมแทบอโลมิกส์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

สารสกัดกัญชาและน้ ามันกัญชา

ต ารับยาปรุงเฉพาะรายของหมอพื้นบ้าน 

• โครงการความปลอดภัย/ประสิทธิผลเบือ้งต้นยาน้ ามันสนั่นไตรภพใน รพ.สต.

• โครงการศึกษาประสิทธิผล/ความปลอดภัยเบือ้งต้นของการใชต้ ารับยาแก้ลมแก้เส้นในการ
รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบ่า 

• โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาฯ (5 ต ารับ)

• โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยต ารับยาอไภยสาลีในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

• โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภยัระหว่างต ารับยาศุขไสยาสน์ที่มี
กัญชาและไม่มีกัญชา ในผู้ป่วยนอนไม่หลับ

ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

• การวิจัยด้านการปลูก มทร.สกลนคร /ม.เกษตร สกลนคร/
ม.เชียงใหม่ ร่วมกับวิสาหกิจเพชรลานนา ล าปาง

วัตถุดิบกัญชา
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Q & A
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ขอบคุณค่ะ

THANK YOU


