
CANNABIS
สมุนไพรแห่งความเมตตา



WHY  ใช้กญัชา.  

WHY NOT?



เจ๋ง clinical and 
scientific evidence 2017

TOTALITY OF EVIDENCE

WHO THC Sept 2018
clinical trials



WHO FEBRUARY 2019
• ประชุมในที+ประชุมผู้เชี+ยวชาญยาเสพตดิ (WHO Expert Committee on Drug 

Dependence) ครั;งที+ 41 เมื+อพฤศจิกายน 2561
• โดยแยกระหว่างสารหลกัสองสารคือ Tetrahydrocannabinoid

(THC) และ Cannabidiol (CBD)
•CBD ไม่ใช่สารเสพตดิ  มปีระโยชน์
• THC  มปีระโยชน์ แต่เนื+องจากแฝงโทษ ถ้าใช้ผดิ จึงต้องมกีารควบคุม
• และได้เตรียมที+จะเรียกประชุมตวัแทนแต่ละประเทศเพื+อจะทาํการโหวต กฏหมายเรื+องกญัชาฉบับแก้ไขใหม่ใน
เดือนมนีาคมที+จะถงึนี;



EUROPEAN PARLIAMENT FEB 13, 
2019
• EU SHOULD STIMULATE INNOVATION IN MEDICAL CANNABIS
• SHOULD BE COVERD BY HEALTH INSURANCE SCHEMES
• SHOULD DISTINGUISH CLEALRY BETWEEN MEDICAL AND OTHER USES
• MEPs CALL ON MEMBER STATES TO ALLOW DOCTORS TO USE THEIR 

PROFESSIONAL JUDGEMENT IN PRESCRIBING
• ADDITIONAL REVENUE FOR PUBLIC AURTHORITIES, THUS, LIMITING 

BLACK MARKET/ENSURE QUALITY. ACCURATE LABELLING
• MENTAL DISORDERS (PSYCHOSIS, TOURETTE), EPILEPSY, ALZHEIMER’S, 

ARTHRITIS, ASTHMA, CNACER, CROHN’S, GLAUCOMA, OBESITY, DM, 
MENSTRUAL PAIN. 
• ACKNOWLEDGE WHO/UN CBD AS MEDICINE



อลัไซเมอร์

สารพษิ
กระจายตามเส้นใย
ตามระบบระเบยีบ
แบบแผน

โปรตีนพิษบดิเกลียว misfolded protein







ยาสมองเสื)อม  � พาร์กินสนั �
• มีบทบาทตรงระดบัใดที-ช่วยรักษาโรค?
• เป็นเพยีงบรรเทาอาการ กระตุ้นสมองที-ยังทาํงานได้ที-มีน้อยอยู่แล้ว ให้

ทาํงานหนัก
• มีผลข้างเคียง



เล้นเลือด

เล้นประสาท

อาหาร

เนื(อแดง

ไข่แดง
คาร์นิทีน
เลซิติน

SYNUCLEIN

PARKINSON’S DISEASE

อกัเสบภายใน

อกัเสบภายนอก

อ้วน ความดนั บุหรี

มลพษิ สารเคมี อาหาร



TRANSPORT

NY ACADEMY OF SCIENCE



NEURODEGENERATIVE DISEASE- CHRONIC

ACUTE VIRAL INFECTION

โรคสมองเสื*อม
โรคสมองอักเสบ
จากตดิเชื 4อ
จากภมูวิปิริต

“อักเสบ”



การเขมือบขยะ
โดยตวัเองไม่ตาย



Trends in Molecular Medicine 2017

การเขมือบขยะ
โดยตวัเองไม่ตาย



การเขมือบขยะ
โดยตวัเองไม่ตาย





ENERGY CRISIS/BIO-ENERGETIC FAILURE

Mighty chondria
Autophagy
NYAS 2017

สารเคมีพษิ



Mitochondrial 
dynamics



Fusion rescues stress by allowing functional mitochondria (green) to complement dysfunctional mitochondria 
(yellow) by diffusion and sharing of components between organelles. Stress-induced hyperfusion yields maximal 
potential (light green), whereas under relaxed conditions cells are able to segregate the damaged (yellow) ones.

Science. 2012 Aug 31; 337(6098): 1062–1065. 
.
Mitochondrial Fission, Fusion, and Stress
Richard J. Youle1,* and Alexander M. van der Bliek2,*



Autophagy could purify the cellular pool of mitochondria if debris is aggregated and segregated by fission in a subset of mitochondria. If 
deleterious components (black fibers) are asymmetrically distributed or aggregated, fission could lead to cleansing of daughter mitochondrion 
(green) by preventing fusion and inducing mitophagy of the impaired ones (yellow).



Nature review  Neurology 
august 2017

ER STRESS
APOPTOSIS  AUTOPHAGY
UPR unfolded protein response



Aggregates and inclusions are associated with
ER stress reaction 







สนับสนุนหรือทําลาย?

มัธยัสถ์
Autophagy

เชลล์ประสาท

microglia



misfolded protein



ยาขณะนี (ไม่ช่วย เกดิผลข้างเคียง   การ screen? 



PARADIGM SHIFT?

• 2014 AND AFTER 
• BUT HERE IN THAILAND?





Minimize budget
Maximize benefit
Affordable/equity



ผลิตเมื(อมีการร้องขอ
When/where
On demand
ปรับสมดุลย์





ENDOCANNABINOID SYNAPTIC TRANSMISSION
• Typically released by principal cells in response to 

prolonged depolarization, act as retrograde 
messengers to inhibit synaptic transmission

• Excitatory neurotransmitter (eg.glutamate) causes an 
influx of Ca++ into the post-synaptic neuron.

• The presence of Ca++ post-synaptically causes the 
production of endocannabinoids in the post-synaptic 
neuron.

• Endocannabinoid is then released into the synaptic 
cleft

• In the synaptic cleft the endocannabinoid binds to 
the Cannabinoid Receptor of the pre-synaptic neuron
• This in turn modulates neurotransmission 

pre-synaptically
• Post-Synaptic Neuron à Pre-Synaptic 

Neuron (Renegade Transmission or 
Retrograde Transmission)

(Wilson & Nicoll, 2001; Ohno-Shosaku et al., 2001; Kreitzer & Regehr, 2001)



ลดการทาํงานของ 
FAAH เพิ0ม 
AEA

หรือเพิ0ม AEA 
จาก CBD

Progress in neurobiology 2018



Fowler CJ et al. chapter 2. Advance in Pharmacology 2017





ระบบ e cannabinoid
ต่อต้านการอักเสบที1เกดิจาก
สาร IL 1beta  TNF
ซึ1งจะเหนี1ยวนํา สารสื1อประสาทในทาง
เลว และต้านตวัดี

Receptor at 
where and 
of which 
system?

พระเอกเป็นผู้ ร้าย
ผู้ ร้ายเข้าพวกกบัพระเอก



ลักษณะการดาํเนิน
โรคสะท้อนถงึกลไก
ของระบบภมูคุ้ิมกัน
ที?ผิดปกต ิ
เกดิการอักเสบจาก
กระบวนการแบบ
ต้นและปลาย 
และมีผลกระทบต่อ
โครงสร้างของ
สมองในที?เปลือก
หรือแกนประสาท 
รวมทั Lงเหนี?ยวนําให้
เซลล์ในสมองทาํตวั
เป็นศัตรู



สัตว์ทดลอง
คน
แบบและระยะ
ต่างๆของโรค

กลไลที:เกดิขึ>นใน
ระยะต่างๆ

เชลล์ในสมอง
เซลล์ในระบบ
ภูมคุ้ิมกนั

ระบบ  
eCannabinoid



จาก MULTIPLE SCLEROSIS-ALZHEIMER/PARKINSON’S 
DISEASES (NEUROINFLAMMATORY-MISFOLDED PROTEIN-
NEURODEGENERATIVE)



NATURE REVIEWS | 
NEUROLOGY  
VOLUME 12 | 
DECEMBER 2016 

ยีน

ศพ
สัตว์
ทดลอง

คน



Endocannabinoids 
and 
phytocannabinoids •Innate

•Adaptive 





INFLAMMATION

• INFLAMMATION AS ORIGINATOR AND EXAGGERATOR OF DISEASES

• AUTO-INFLAMMATORY DISEASES -innate
http://www.nomidalliance.org/downloads.php

• AUTOIMMUNE DISEASE-adaptive



NYAS 2018
Inflammation 
symposium





AEA
CB2

CBD



หมอเราๆ เรื)องกญัชา

มือใหม่หดัขับ
Literature review หมอมือ 2  
Which types of literatures to anticipate with?
How deep?
How to know what composition(s) included in each study?
Advantage of having “underground use” by implementing 
Thai ancient recipes 



• ผู้ป่วยเป็นสมองเสื0อมอัลไซเมอร์ มาหลายปี
• ใช้ยาแผนปัจจุบนั ซึ0งเป็นยากระตุ้นให้กระฉับกระเฉงแต่ไม่ได้รักษาโรคและเร่งการทาํงานของสมองซึ0งมีความ

ผิดปกตอิยู่แล้ว ให้พยามทาํงานหนักขึ Oนไปอีก
แทนที0จะเป็นการใช้พลังงานอย่างมัธยัสถ์ประหยัดและสมเหตุสมผล
• ยาแผนปัจจุบนัคือยากลุ่มเพิ0มสารacetylcholine ในสมอง ยาที0พยายามชะลอโรค ต้านglutamate ยา

ควบคุมอาการทางอารนณ์ ทางจติ
• ผู้ป่วยหยุดยาดงักล่าว
• ผู้ป่วยได้รับเป็นนํ Oาสกัดกัญชาโดยได้เล่าให้ฟังดงัต่อไปนี O:

น้องเขาให้มาเป็นดอก ต้มทานเอาก่อนครับ อาทติย์หน้าจะสกัดเยน็ทนัครับ
• วันแรก:

เมื0อวานทานไป VW ml. อาการที0ดขีึ Oนคือตดิกระดุมเองได้ครับ จากที0ไม่ได้มาเป็นเดอืนครับ
• วันที0V:

เช้านี O ทานอีก XWW ml. อารมณ์ด ีไม่ตพ่ีอแล้วครับ ทดสอบบวกเลขยังไม่ได้ครับ แต่การพดูจายับยั Oงชั0งใจ และไม่
ด่าว่าคนอื0นเลยครับ คุณพ่อว่าเป็นสารมหศัจรรย์ครับ ขอบคุณคุณหมอและ ชายนิรนามด้วยครับ
• คุณแม่สามารถใส่เสื Oอผ้าได้เองแล้วครับ หลังจากไม่สามารถใส่ได้มา X เดอืนแล้วครับ คุณพ่อดใีจมากครับ 

ขอบคุณหมอมากครับ



ต่อมาเป็นแบบสกดั:
• คุณแม่ ตดิกระดุมเอง ไม่ถ่ายเรี6ยราด และ ใส่เสื ;อผ้าไม่กลับด้านแล้วครับ

ทดสอบ C+E ยังตอบว่า FG อยู่ครับ

วธีิรับประทาน แบบเข้มข้น E หยด เช้า เยน็ ใส่ในนํ ;าอัดลมครับ

• สรุปว่าดขีึ ;นมากเลยครับ

แต่เมื6อคืน คุณพ่องดให้ E หยดตอนกลางคืน โดนทบุเบาๆ ไป E-C ตุ๊บครับ

• อัพเดท อาการคุณแม่ครับ ประมาณ CG วัน ครับ

F. ตดิกระดุม ใส่เสื ;อไม่กลับข้าง

E. สนทนา เรื6องเก่ากับญาตทิี6มาเยี6ยม พอจะถูกต้องอยู่บ้าง จาก เดมิประมาณ FG% รู้เรื6องเป็น ZG% ทาํให้ญาติ

บางคนนึกว่าไม่เป็นไร

C. ไม่มีอารมณ์หงุดหงดิ

\. ไม่ปัสสาวะราด

]. ความถี6ของการเดนิเพ่นพ่าน ลดลง

• ยังเป็นความรู้มหาศาลที6ชมรมกัญชาสามารถเลือกชนิด สูตรได้ถูกต้อง เพราะผู้ป่วยมีอาการทางอารมณ์ทางจติอยู่

แล้วแต่การใช้กัญชาที6ถูกต้อง ช่วยอาการทางสมองได้และยังสงบอาการทางจติได้ด้วย

• ต้องคอยตดิตามต่อไปว่ายากัญชายังจะมีประสิทธิภาพอยู่ได้นานเพยีงใดแต่การใช้ที6ผ่านมาหนึ6งเดอืนยังไม่ต้อง

เพิ6มปริมาณกัญชาใดๆทั ;งสิ ;น



Parkinson’s disease

• เหลอืเชื'อคืนนี +ได้ไปพบผู้ ป่วยพาร์กินสนัส์ซึ'งใช้ยามโหฬารและในที'สดุลกูชายก็ได้ยากญัชาจากสหรัฐใช้สอง

หยดเช้าสองหยดเยน็โดยที'ใช้ยาปัจจบุนัน้อยมาก

เหลอืแค่ madopar 1/4 และ W/X เม็ด Y เวลา

• นั'งอยูด้่วยกนั Z ชั'วโมงคอยสงัเกตอุาการตั +งแต ่\ โมงเยน็จนกระทั'งถงึ YW.__ น.

แทบไมมี่ใครดอูอกวา่เป็นพาร์กินสนัส์

การเคลื'อนไหวการทรงตวัการเดินและไมมี่การสั'นไมมี่อาการโยก

ลดยาปัจจบุนัไปได้ทั +งหมดเหลอืที'กลา่วข้างต้น

คนไข้อาการเสถียรตลอดเวลาหกเดือนที'ผา่นมา

ราคาคา่ยาที'สามารถประหยดัได้อยูป่ระมาณ Y_,___ ถงึ W_,___ บาท

เกรงวา่แพทย์แผนปัจจบุนัต้องใจกว้าง

กญัชาทางการแพทย์มีประโยชน์แน่



PAIN CONTROL















Dorsal raphe nuclei - medulla
CBD has been used therapeutically 
in doses ranging from 2.85 to 50 
mg/kg/day, "meaning that its 
therapeutic dose is still unclear,"

































คุณภาพชีวติ-ป้องกนั-รักษา-ชะลอ 
ONLY FOR MEDICAL USE

• 1-อาการแขง็เกร็ง ที#อาจร่วมกบัการบิดของกลา้มเนื7อที#เกิดจากความผิดปกติของสมอง ยกตวัอย่างเช่นที#เกิดจากเสน้
เลือดตนัหรือแตก ความผิดปกติที#ระดบัของไขสนัหลงั และรวมถึงความผิดปกติที#เกิดขึ7นกบัเด็กหลงัคลอดที#มีสมองพิการ
หรือเจริญเติบโตผิดปกติ และโรคmultiple sclerosis
• 2-อาการปวดทรมาน ที#นอกเหนือจากมะเร็งหรือปวดจากความผิดปกติของเสน้ประสาทหรือระบบประสาท. 

ยกตวัอย่างเช่นอาการปวดที#เกี#ยวเนื#องจากการอกัเสบของขอ้ เสน้เอ็นและกลา้มเนื7อซึ#งโดยปรกติจะตอังใชย้าแกป้วด
อย่างรุนแรงและร่วมกบัยาแกป้วดที#เป็นอนพุนัธ์ของมอร์ฟีน
• 3-ภาวะของการปฏเิสธอาหารทั7งที#เกิดขึ7นจากโรคทางจิตประสาท anorexia nervosa และโรคทางกายที#

เกิดขึ7นที#มีผลกระทบกบัจิตใจ และอาการอาเจียนจากเคมีบําบดั
• 4-โรคทางสมองได้แก่โรคพาร์กนิสันส์และโรคสมองเสืAอมเช่นอัลไซเมอร์ ในทางป้องกัน การชะลอโรค และ

การบรรเทาอาการ agitation/restlessnessทีAมีอยู่
• 5-โรคลมชักทัJงในเดก็และผู้ใหญ่ทีAไม่สามารถคุมด้วยยากันชักหนึAงชนิด 
• 6-โรคจติschizophrenia หรือโรคจติเภท
• 7-มะเร็ง เป็นยาประกบ เพื0อคุณภาพชีวติ และแก้ไขการเจบ็ปวดทรมาน





กญัชาในผู้ป่วยโรคลมชัก แต่เดก็
ข้อมูลจากชมรมผู้ป่วยที>ใช้กญัชาในทางการรักษา

กรณนีีBเป็นผู้ป่วยที>เป็นโรคลมชักตัBงแต่เดก็

และประวตัมิดีงัต่อไปนีB ไม่ได้ทาํการตบแต่งต่อเตมิใดๆ:
1-ตัBงแต่สามเดือนจนถงึอายุ1ขวบ ก่อนไปหาหมอ น้องมอีาการกระตุกอย่างไร แล้วจนใกล้ๆหนึ>งขวบมอีาการอย่างไร ชักวนัละกี>ครัBง
a. กระตุกแบบยกัไหล่อย่างเดยีวประมาณ 50 ครัBง จนเริ>มเป็นการเกร็งแขง็ 20-30วนิาท ีเริ>มจาก10ครัBง แล้วมากขึBนจนถงึ20ครัBงต่อวนั ตอน 1 ขวบ หมอส่งผ่าน
โรงพยาบาลเดก็ MRIสมอง เป็นลมชัก เริ>มจ่ายยา (depakine ไม่แน่ใจสะกดถูกหรือเปล่า) เป็นยานํBา 3 เวลา แต่อาการชักยงัคงที>
อาการกระตุก ลดลง แต่ชักเกร็งยงัเหมือนเดมิ 20-30ครัBงต่อวนั
แล้วกพ็าน้องไปตระเวนรักษาหลายโรงพยาบาล เปลี>ยนเป็นโรงพยาบาลยุวประสาท จงึปรับยามาเป็นtopamax ขนาด 25 mg สองเวลาเช้า เยน็ แล้วก็
phenobarb ครึ>งเมด็ อาการลดลงน้อยลงกว่าเดมิ เหลือชักเกร็งประมาณ10ครัBงต่อวนั
กเ็ลยย้ายโรงพยาบาลไป1ปี เนื>องจากคุณหมอไปศึกษาต่อ เลยย้ายไปโรงพยาบาลจุฬา และไปจบที>โรงพยายาลศิริราชปี2550
ตอนประมาณ6-7ขวบ ครัBงแรกหมอตรวจประวตั ิหมอแนะนํามโีรคลมชัก จงึจะผ่าตดัสมองเพื>อรักษาอาการชักของน้อง
แต่ว่าเมื>อแสกนสมอง MRI ก่อนผ่าตดั พบว่าสมองน้องฝ่อหมดแล้วจงึไม่สามารถทาํการผ่าตดัได้ จงึทาํได้แค่รักษาตามอาการ
b. อาการชักกค็งที>เรื>อยมา หมอปรับยาปรับtopamax เป็น50 mg แล้วกป็รับมาเป็น 100 mg ตามนํBาหนักตวั ปัจจุบันกนิวนัละ 300 mg และยาอื>นๆอกี4
ตวั

อาการชักลดจาก10ครัBงเหลือ 5 ครัBง และเหลือ2ครัBง ต่อวนั
ก่อนให้นํBามนันาโนครัBงแรกในปี 59 ใช้สองสามเดือนแล้วกห็ยุดไปสองปี
ยาทัBงหมดมสีี>ตวัหลกั

1) topiramate วนัละ 300mg
2) Baclofen วนัละ 20mg
3) Prenarpil วนัละ 1 mg
4) Phenobarb 65mg



2-โปรตนีรั(วมาเจอตอนต้นปี 59 จากการมาให้อาหารทางจมูก และทําให้ตดิเชื>อ มฝีีในปอด และนํ>าท่วมปอด ต้องอยู่โรงพยาบาล 1 เดือน
หมอตรวจละเอยีดจงึพบโปรตนีรั(วในไตโดยที(ไม่ทราบสาเหตุเพราะไม่ได้เอาชิ>นเนื>อไปตรวจ และไม่มอีาการบวม แต่อาจเกดิจากยากนัชักเป็นเวลานาน จงึให้ยาโรคไตมา เนื(องจากบางครั>งโปรตนีกล็ดลง 
บางทีกม็ากขึ>น จงึยงัไม่ได้ทาน แล้วจงึมาเริ(มใช้นํ>ามนันาโนในปีนั>นเอง

3. หลงัจากนั>นผ่านไปนานแค่ไหน จงึเริ(มเปลี(ยนยาอกีครั>ง แล้วอาการเป็นอย่างไรบ้าง
a. เมื(อออกจากโรงพยาบาลจงึใช้นํ>ามนันาโนควบคู่ตั>งแต่ต้นปี 59 เริ(มที( 2 หยด ความเครียดลดลง อารมณ์ดผ่ีอนคลาย กล้ามกระตุกลดลง ยงัไม่เห็นผลอะไรมากในช่วงแรก เพราะหยดน้อย แล้วกห็ยุด
ไปสองปีเนื(องจากปัญหาในครอบครัว
b. พอเดือนกนัยายน ปี61 กลบัมาใช้อกีรอบโดยได้รับอุปการะนํ>ามนัจากลุงตู้ เริ(มจาก3-4หยด แต่ยงัไม่เห็นผลชัดเจน จงึปรับเพิ(มเป็น 8-10 หยดต่อครั>ง น้องนิ(งขึ>น
c. ผลคืออาการชักเหลือแค่อาทิตย์ละ1-2ครั>งจากวนัละ1-2ครั>ง
d. ได้แจ้งให้แพทย์ที(รักษาให้ทราบถงึการใช้นํ>ามนักญัชา ว่ามผีลนิ(งขึ>นในเรื(องอารมณ์ แพทย์ไม่คดัค้านหรือแสดงความคดิเห็นใดๆ

4. เริ(มให้อาหารทางปากไม่ได้ตอนไหน แล้วต้องแก้อย่างไร (ปีไหน หรือตอนน้องกี(ขวบ)
a. น้องทานอาหารทางปากไม่ได้ เพราะเคี>ยวไม่เป็น และมปัีญหาเนื(องการกลืน แต่สามารถดูดนมได้ แต่กจ็ะมปัีญหาเรื(องการป่วย ได้รับแต่นมกล่องจนอายุ 12 ปี นํ>าหนัก 14-16 กโิล
b. บางทีการให้ยากนัชัก ทําให้นอนนาน และได้ทานน้อยลง จงึเรื(มใส่สายทางจมูกบ่อยขึ>น ใส่บ่อยๆกจ็ะมปัีญหาเกี(ยวกบัการตดิเชื>อ และเป็นฝีในปอด กบันํ>าท่วมปอดในปี 58 นอนโรงพยาบาลเกือบ
เดือน หมอจงึแนะนําให้เจาะหน้าท้องเพื(อใส่สาย น้องจงึได้กนิเตม็ที(
c. เปลี(ยนจากนมเป็นเบนเดอร์ล่า (อาหารทางการแพทย์) จงึนํ>าหนักเพิ(มขึ>นเป็น 37 กโิลภาย3ปี เริ(มมพีฒันาการทางร่ายกาย กล้ามเนื>อเริ(มเห็นชัดขึ>น จะมเีกร็งบ้างสัก20วนิาที แล้วจะนิ(งบ้าง แล้ว
ค่อยฟื> นมาเล่นเหมือนเดมิ

5. ผลที(สังเกตได้จากการให้ยาแผนปัจจุบันควบคู่กบันํ>ามนักญัชาอย่างไร
a. หลงัจากใช้คู่กบัยาฝรั(ง ปรับอารมณ์ได้ดขีึ>น ยิ>มอารมณ์ด ีซึ(งจะไม่ค่อยเกดิกบัการยาลมชักอย่างเดยีว ซึ(งจะเป็นอารมณ์คนง่วงนอน งวัเงยี งุนงง
อาการชักเกร็งลดลง เหลือชักเกร็งอาทิตย์ละครั>ง แต่ถ้ายงัใช้ยาฝรั(งอยู่ยงัมชัีกเกร็งวนัละ 1-2ครั>งต่อวนั

6. ผลการใช้ควบคู่กบัยาแผนปัจจุบันมคีวามพงึพอใจระดบัไหน
a. การใช้นํ>ามนักญัชาคู่กบัยาแผนปัจจุบัน ได้ผลน่าพอใจมาก น้องมอีารมณ์ด ีร่าเริง เวลาที(ตื(น การชักเกร็งมใีห้เห็นน้อยลงเหลือแค่เดือนละ 1-2 ครั>ง ซึ(งเป็นเวลาไม่นาน ต่างกบัการใช้ยาแผนปัจจุบัน
อย่างเดยีวที(จะทําให้น้องต้องรู้สึกสะลมึสะลือ งวัเงยี และท่าทางงงๆ





มะเร็งหลอดอาหาร 
• จากคณุ privat andaman

ข้อความและรูปยินดีให้เผยแพร่ แตอ่ยา่งไรก็ตามอยา่ทิ Cงการแพทย์แผนปัจจบุนัเดด็ขาดแตถ้่าจะควบรวมหรือเนืIองจากมีข้อจํากดัทางการรักษาแผนปัจจบุนัอาจจะพิจารณาเรืIองกญัชาในมะเร็งครับ
เรียนเพิIมเตมิครับวา่ทีสนบัสนนุกญัชาทางการแพทย์ เพราะข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ทางผู้ ป่วยทีIได้เรียนรู้จากชมรม และจากประสบการณ์คนไข้ทางสมองทีIได้ใช้และได้มีโอกาศติดตาม ไมไ่ด้ “อวย” ใครหรือ มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ต้องการหาเงินจากกญัชาใดๆทั Cงสิ Cน
(เรียนวา่ผมเหนืIอย นอกจากทีIอยากจะชว่ยคนป่วยให้มีความสขุ หายจากโรคภยั ยงัต้องถกูแทงข้างหลงัซํ Cาแล้วซํ Cาเลา่ คดิให้ตรงกนัทําเพืIอคนไทยไมไ่ด้หรือ)

• พ่อผมอายุ)*เป็นมะเร็งหลอดอาหาร เมื7อสามปีที7แล้ว ไปรักษาตวัที7 รพ.มอ.สงขลา หมอที7นั7นกาํหนดให้เคโมพ่อIรอบ แต่พ่อต้านทานเคโมได้แค่รอบเดยีว เพราะทนทรมานไม่
ไหว จงึพากลับมาที7บ้านแล้วใช้กัญชารักษาโดยการต้มเป็นชาให้ดื7ม ทกุวันนี Oหายดแีล้วครับ ตรวจตดิตามหาเชื Oอ IครัOงแล้วไม่พบเชื Oออกีเลย หายดแีล้วครับ ขอบคุณองค์ความรู้
เรื7องกัญชาจากคุณหมอธีระวัฒและหมอสายเขียวทกุท่านน่ะครับ ที7ทาํให้เราเชื7อมั7นในกัญชา ทาํให้พ่อผมหายขาดจากมะเร็งได้ในทกุวันนี O
พ่อผมเองครับผู้ป่วยในภาพ ยอมรับครับว่าทิ Oงการรักษาแผนปัจจุบันที7กาํหนดเคโมหมอนัดเคโมIรอบ รวมทั Oงปวดแสบปวดร้อนจากการฉายแสงไปXYแสงแต่พ่อผมทาํเคโมได้แค่
รอบเดยีวนํ OาหนักลดZ[กโิลจากนํ Oาหนัก\[ กโิลกรัมเหลือแค่IY กโิล กนิอาหารไม่ได้เลย\วัน อาเจยีรอย่างเดยีว นอนไม่หลับ)วัน นั7 งอย่างเดยีว ถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ได้เลยตอน
ให้เคโม พ่อบอกทนทรมานจากเคโมไม่ไหวแล้วขอร้องลูกๆให้พากลับบ้านขอไปตายที7บ้าน ขอให้หยุดให้โคโม ผมจงึตดัสนิใจพาพ่อออกจากโรงบาลครับ กลับมาบ้านก็ศึกษา
สรรพคุณกัญชาจากยูทปู อนิเตอร์เนตต่างๆจากคุณหมอธีระวัฒน์ คุณหมอสมนึก คุณหมอสมยศ และคุณหมอศุภชัย ม.รังสติ จงึลองนํากัญชา มาชงเป็นชาให้พ่อดื7ม เพราะไม่มี
เครื7องในอุปกรณ์ในการสกัดนํ Oามัน ครัOงที7ดื7มประมาณ`แก้วนํ Oาดื7ม หลังจากดื7มไปนั7นXYนท ีพ่อกห็ลับเป็นครัOงแรกที7พ่อได้หลับนานราวIชม. พอพ่อตื7นมาก็เข้าห้องนํ Oาและถ่าย
อุจจาระได้เป็นครัOงแรก ออกจากห้องนํ Oาพ่อบอกพ่อหวิข้าวมาก ก็เอาข้าวให้กิน Zจานกับปลากระบอกต้มXตงัวพ่อผมกินเกลี Oยงครับ ต่างจากตอนให้เคโมลบิลับที7กินอะไรไม่ได้
อาเจยีรอย่างเดยีว
ผมให้พ่อดื7มก่อนนอนและตอนตื7นนอนอยู่ราวXเดอืน หมอที7รพ.นัดให้ไปตรวจเลือด ปรากฎว่าหมอบอกว่าค่าเลือดไม่มีเชื Oอมะเร็งแล้ว ตรวจเสร็จพากลับบ้านครับ กใ็ห้ดื7มนํ Oาชา
กัญชาเช้ากับก่อนนอนทกุวัน
อีกประมาณXเดอืนต่อมาหมอที7 รพ.นัดตดิตามอาการอีกโดยการส่อดกล้องไปตดัชิ Oนเนื Oอ ผลปรากฏว่าหมอแจ้งว่าชื Oนเนื Oอที7หลอดอาหารไม่มีเชื Oอมะเร็งเร็วแล้ว และเหลืออยู่น้อย
มาก ถงึตอนนี OตรวจตดิตามไปIรอบ หมอบอกไม่พบเชื Oอเลย ทกุวันนี Oเลยลดปริมาณการดื7มให้ดื7มอาทติล่ะครัOง พ่อก็ไม่มีอาการตดิกัญชาหรืออยากยา อย่างที7หมอบางคนพดูมั7ว
ครับ
พ่อผมอายุ)*ครับตอนนี Oมาดตูวัจริงเป็นๆได้ครับที7กระบี7
ขอบคุณหมอธีระวัฒน์ และคุณหมอด้านกัญชาทกุท่านครับ ที7ให้องค์รู้เรื7องกัญชา ทาํให้พ่อผมกินได้นอน รวมทั Oงคุณหมอที7 รพ.ด้วยที7ตดิตามอาการ จนพ่อผมมีชีวติอยู่ถงึตอนนี O
ชัดน่ะครับคุณเพชร อลิสานันท์ ถ้าพ่อคุณเพชรหรือญาตคุณเป็นมะเร็งก็เชญิให้เคโมไปอย่างเดยีวก็ตามใจครับ แต่อย่ามาว่าคุณหมอธีระวัฒน์หรือมาโจมตท่ีาน ท่านสร้าง
คุณูปการช่วยผู้ป่วยมะเร็งด้วยองค์ความรู้กัญชาสมุนไพรไทย





BEZOLD-JARISCH REFLEX
• In anesthetized rodents, intravenous injection of AEA induces a triphasic response that is characterized by a transient drop (phase 

I) and then rise in blood pressure (phase II), followed by a prolonged hypotension(phaseIII).
• The initial hypotensive effect (phaseI), which often requires high doses of AEA, is accompanied by bradycardia and decreased 

cardiac contractility, and is initiated by activation of TRPV1 receptors on vagal sensory nerves in the heart (Malinowska, Kwolek, 
& Gothert, 2001; Pacher, Ba ´tkai, & Kunos, 2004; Varga, Lake, Martin, & Kunos, 1995). 

• This is an example of the so-called Bezold–Jarisch reflex, which can also be activated by the TRPV1 agonist, capsaicin (McQueen, 
Bond, Smith, Balali-Mood, & Smart, 2004), but not synthetic CB1 agonists that lack TRPV1 activity (Lake, Martin, Kunos, & Varga, 
1997; Zygmunt et al., 1999). 

• AEA, particularly at higher concentrations, directly activates TRPV1 receptors, which also mediate peripheral dilatory effects of AEA 
(Ho et al., 2008; Zygmunt et al., 1999). 

• For phase III, activation of CB1R by AEA underlies the prolonged hypotension and bradycardia,which are inhibited by selective CB1 
receptor antagonists, such as SR141716 (rimonabant), and absent in CB1 receptor knockout mice (Ja ´rai et al., 1999; Ledent et al., 
1999; Malinowska, Piszcz, Koneczny, Hryniewicz, & Schlicker, 2001; Wagner, Ja ´rai, Ba ´tkai, & Kunos, 2001). 

• This response is partly mediated by presynaptic CB1 receptors in peripheral sympathetic nerves and subsequent inhibition of 
catecholamine release (Ishac et al., 1996; Kwolek et al., 2005; Malinowska, Piszcz, et al., 2001). 

• Decreases in cardiac contractility via postsynaptic CB1R in the myocardium and a direct vasodilator effect via multiple mechanisms 
also contribute to the hypotension induced by AEA or CB1 agonists (Ba ´tkai, Pacher, Osei-Hyiaman,et al., 2004; Bonzet al., 
2003;Zakrzeska et al., 2010).



2016 “component cause”
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2,387 cases and almost 50,000 controls, plus a replication 
sample of 5,501 cases and ~300,000 controls. 

2016 International Cannabis Consortium (ICC) and is 
based on a sample size of 32,330 individuals in the 
discovery sample along with 5,627 individuals in the 
replication sample

four genes significantly 
associated with lifetime 
cannabis use: NCAM1, 
CADM2, SCOC and KCNT2

http://www.nature.com/


Psychotic-like



HUMAN CONNECTOME PROJECT (1188) AND THE 
AUSTRALIAN TWIN REGISTRY COHORT 3
(ATR3 )(3486) 

• frequent use(ie,>100times), a DSM-IV lifetime cannabis use disorder diagnosis, and current 
cannabis use. 

• Genetic and environmental correlation s between cannabis involvement and PLEs were 
estimated. Generalized linear mixed models examined PLE differences in twin and nontwin 
sibling pairs discordant for cannabis use.

• RESULTS 

• Psychotic-like experiences  were associated with frequent cannabis use(β=0.11;95%CI,0.08-
0.14),cannabis use disorder(β=0.13;95%CI, 0.09-0.16),and current cannabis 
use(β=0.07;95%CI,0.04-0.10) even after adjustment for covariates.

• Correlated genetic factors explained between 69.2% and 84.1% of this observed 
association. Within discordant pairs of twins/siblings(Npairs,308-324),Psychotic-like 
experiences were more common in cannabis-exposed individuals compared with their relative 
who used cannabis to a lesser degree



All about “rhythm”





ความเชื(อที(ว่า กัญชาทาํให้เกดิโรคจติ จริงหรือ?
1- การต้าน CB1 receptor ในผู้ ป่วยจิตเภท ไม่
ได้ผล
2- ระดบักญัชาธรรมชาติในนํ ?าไขสนัหลงั 
anandamide (AEA) ตํDากวา่ปกติ ชี ?วา่แท้จริง
อาการทางจิตเกิดจากการพร่องกญัชาในตวั
การรักษาโดยเพิ(มพลังกัญชาธรรมชาตใินร่างกาย 
ได้ผลเท่ากับใช้ยาโรคจติ แต่ไม่มีผลข้างเคียง



ข้อพงึระวงัในการใช้นํ1ามนักญัชาในผู้ป่วยโรคทางสมอง
ประวตัไิด้รับการยนิยอมให้เปิดเผยได้โดยไม่ระบุชืFอ

เป็นข้อควรระวงัในการใช้นํ1ามนักญัชาทั1งนี1โดยทีFนํ1ามนักญัชาทีFสกดัในประเทศไทยนั1นจะมสีารออกฤทธิMทีFเป็นTHC เป็นส่วนใหญ่

• แตท่ั &งนี &เนื,องจากใช้ปริมาณไม่มากและราคาประหยดัอาจจะเป็นตวัที,ควรเริ,มต้นก่อน แตท่ั &งนี &ถ้ามีอาการหลอนหรือคล้ายมีอาการทางจิตต้องรีบเปลี,ยนเป็นอีกชนิดที,มี. 

CBD อยา่งเดียว

ประวตัริายละเอียดดงัด้านลา่งตอ่ไปนี &

“คนไข้ชาย ปัจจบุนัอาย ุIJ ปี ประวติัโดยยอ่คือ

• ปี $%&' (อายุ %$ปี )มีอาการมือซ้ายสั6นไปพบแพทย์ ได้รับแจ้งว่าเป็นพาร์กินสัน รับยาพาร์กินสันมาทาน ระยะแรก อาการดขึี Iน สั6นน้อยลง ต่อมาอาการ
มากขึ Iน (บางครัIงอาจเกดิจากคนไข้ลืมกนิยา ด้วย) แพทย์ได้ปรับเพิ6มยาตามอาการสั6น กล้ามเนื Iอเกร็งมาตลอดเป็นเวลาประมาณ N ปี ยาที6ใช้เท่าที6จาํได้
มี sifrol Requip Madopar Azilect
ประมาณเดอืนกันยายน $%%R มีอาการประสาทหลอน หแูว่วเหมือนมีคนจะมาทาํร้าย หวาดระแวง นอนไม่หลับ กลัวสถานที6ที6มีคนมาก คอยหลบซ่อน
ตวั มีครัIงหนึ6งขณะกาํลังขับรถอยู่ คดิว่ารถที6ขับตามมา ตามมาทาํร้าย จงึขับไปซ่อนตวัใน.......จนถงึตอนเช้า จงึนั6 งTaxi กลับบ้าน
เดอืนพฤศจกิายน ปี $%%R ไปทาํธุระกับครอบครัวที6....จังหวัดแห่งหนึ6งในภาคเหนือมีอาการทางจติมากขึ Iน คดิว่ารถที6ขับตามมา เป็นรถที6ตดิตามจะมา
ทาํร้าย คดิว่ามีคนซุ่มใช้สไนเปอร์ยงิ จนต้องเข้ารักษาที6 ร.พ. ระหว่าง admit มีความคดิจะกนิยาที6 รพ เพื6อฆ่าตวัตาย ครัIงแรกที6ไปพบแพทย์ที6 รพ 
........,แพทย์ทางประสาทตกใจว่า ทาํไมใช้ยาเยอะมากขนาดนี I แพทย์จงึได้ปรับลดยาพาร์กินสันอยู่ประมาณหนึ6งสัปดาห์ จนอาการไม่น่าวติกจงึได้ย้าย
มารับการักษาที6สถาบนัประสาท กรุงเทพฯ
ธันวาคม $%%R มีอาการคล้ายอยากฆ่าตวัตาย มีประสาทหลอนอีก แพทย์ที6.........ให้ admit เพื6อปรับยา เกือบ_เดอืน และให้พบจติแพทย์เพื6อรักษา
อาการจติหลอน หแูว่ว นอนไม่หลับ จนอาการทางจติทเุลาลงจงึให้กลับบ้านได้ ต้องไปพบแพทย์ตามนัดหมายอยู่เป็นประจาํทกุเดอืน
ต้นปี $%`_ มีอาการเดนิแล้วล้มก้าวขาไม่ออกอยู่ $-b ครัIง ได้ไปทาํกายภาพบาํบดัที6มหดิลจนถงึปัจจุบนัการเคลื6อนไหว ทรงตวั และการเดนิดีขึ Iน
ก่อนพบ อาจารย์ ธีรวัฒน์ อาการสั6นจากพาร์กินสันค่อนข้างจะทรงตวัไม่สั6นมากเว้นแต่เมื6อมีอาการเครียดมาก ๆ จะสั6นมากขึ Iน อาการทางจติดขึี Iนไม่
เหน็ภาพหลอน หแูว่ว แต่ยังมีอาการวติกกังวลค่อนข้างมาก นอนไม่หลับ หลงลืมเหตุการณ์ปัจจุบนับ้าง เหงื6อออกมากเดีeยวหนาวเดีeยวร้อน แพทย์ที6
รักษาได้ปรับยาไปตามอาการ
ยาที6ใช้ก่อนปรับลดยาจากคุณหมอธีรวัฒน์เมื6อเดอืน พย 2561



ก่อนรักษา
• !.##น.

Sifrol ER (1.5 mg) 1 เมด็ Madopar (200/50) 1+1/4เมด็
Madopar (100/25) 1 เมด็
Comtan (200 mg) 1เมด็
หลงัอาหารเช้า. Pristiq (50 mg) 1 เมด็
Sodium Valproate (200 mg) 1 เมด็
Atenolol (50 mg) 1/2 เมด็
Azilect (1 mg ) 1 เมด็
Aricept evess (10 mg ) 1 เมด็
33.## น. Madopar 200/50 mg 1 +1/4 เมด็
Comtan (200 mg) 1เมด็
Sifrol ER (0.375 mg ) 1 เมด็
34.##น. Madopar (200/50) 1 เมด็
Comtan (200 mg) 1เมด็
หลงัอาหารเยน็. Sodium Val (200 mg )1 เมด็
ก่อนนอน. Madopar (100/25 ) 1 เมด็
LORazepam( 1 mg ) 1 เมด็
ClonazePAM (0.5) mg 1 เมด็
TraZODel (50 mg) 1 เมด็
Senokot 4 เมด็
Hepalac 2 ช้อนโต๊ะ



ปรับยา

• ปัจจบุนัตั (งแตป่รับลดยากบั อาจารย์ธีรวฒัน์ เหลอื
Sifrol ตามเดิม
Pristig ตามเดิม
Madopar 1/4  3 เวลา ลดจากเดิม
Madopar 125 HBS 2 เวลาตามเดิม
Clonazepam/ativan ตามเดิม
Depakine ตามเดิม
หยดุ comtan azilect trazodone aricept
ร่วมกบัหยอดนํ (ามนักญัชา ตามทีBได้จากชมรม
อาการสัBนจากพาร์กินสนัคอ่นข้างน้อยหรือบางครั (งก็ไมส่ัBนเลย ไมมี่อาการหแูวว่ ความเครียดกงัวลน้อยลง 
แตมี่อาการงว่งนอนเป็นสว่นใหญ่



• ยาที%รับประทานในปัจจบุนั
/.11 น. Madopar (200/50) 1/4 เมด็

Madopar (100/25 ) HBS 1เมด็
หลงัอาหารเช้า.

Pristiq (50 mg) 1 เมด็
Sodium Valproate (200 mg) 1 เมด็

==.11 น. Madopar (200/50 ) 1/4 เมด็
=>.11 น. Madopar (200/50 ) 1/4 เมด็
หลงัอาหารเยน็. Sodium Val (200 mg )1 เมด็
ก่อนนอน. ClonazePam ( 0.5 mg ) 1 เมด็

Madopar (100/25 ) 1 เมด็
หยอดนํ 'ามันกัญชา เช้า 1.33 น 4หยด , 64.33น 4หยด
• ประมาณ หนึ%งสปัดาห์เริ%มมีอาการกระวนกระวายแตด่เูหมือนดีขึ Lนเมื%อใช้ativan
• จนกระทั%งอาการมากขึ Lนภายในสองวนัเกิดมีอาการคล้ายหลอน

• ดงันั Lนเป็นข้อควรระวงัถงึแม้วา่จะใช้นํ Lามนักญัชาเพียงแคว่นัละหนึ%งหยดเช้า Sหยดเยน็ก็ตาม (โดยวนัที%เกิดอาการวนันี Lใช้สองหยดเช้าสองหยดเยน็)

• แตถ้่ามีอาการทางจิตมาก่อนอาจจะต้องใช้ชนิด CBD เป็นหลกั
เป็นอทุาหรณ์ที%ดีเชน่กนัเพราะผู้ ป่วยรายนี Lขณะที%ใช้ยารักษาพาร์กินสนัส์มีอาการทางจิตอยา่งรุนแรง

• แพทย์แผนปัจจบุนัหลีกเลี%ยงไม่ได้เมื%อได้รับการปรึกษาจากผู้ ป่วยเรื%องการใช้กญัชาและกลายเป็นclinical reality อยา่งหนึ%งที%หลีกเลี%ยงไม่ได้

• ดงันั Lนการหาข้อมลูประสบการณ์จากผู้ ที%เคยใช้มาก่อนและการมีความรู้ให้ได้มากที%สดุเกี%ยวกบัเรื%องของกญัชาและที%เกี%ยวข้องกบัโรคและที%เกี%ยวข้องกบัผู้ ป่วยเป็นรายๆไปนั Lนเป็นสิ%งสําคญัที%สดุ

• การนํากญัชามาใช้ในการแพทย์. ถ้าเป็นในเรื%องของบําบดัอาการเจ็บปวดเป็นเรื%องคอ่นข้างงา่ยแตจ่ะมีความซบัซ้อนแยบยลขึ Lนในกรณีที%เป็นเรื%องโรคทางสมองไมว่า่จะเป็นเรื%องโรคลมชกัโรค
สมองเสื%อมโรคพาร์กินสนัเพราะตวัผู้ ป่วยมีความไมส่มดลุอยูแ่ล้วและมีการใช้ยาปัจจบุนัควบคูก่นัไป ดงันั Lนจําเป็นต้องปรับแตง่การใช้ยาแผนปัจจบุนัและการใช้นํ Lามนักญัชาร่วมกนัตามความ
เหมาะสม

• เอกสารที%แนบมาทางด้านลา่ง กญัชาไมไ่ด้เป็นตวัการตรงที%ทําให้เกิดโรคจิตหรืออาการหลอนทางจิต เมื%อใช้เฉพาะคราว
แตเ่กิดเนื%องจากบคุคลแตล่ะคนดงันั Lนการใช้ในแตล่ะคนและแตล่ะครั Lงต้องมีการประเมินอยา่งตอ่เนื%อง
และกญัชาชนิดที%สามารถเพิ%ม anandamide จากการยบัยั Lงการทํางานของตวัทําลาย จะชว่ยในการรักษาโรคทางจิตได้และแนน่อนจะเป็นกญัชาชนิดที%ไมค่วรมีตวัออกฤทธิ_ในกลุม่ THC

•

https://www.facebook.com/thiravat.h/photos/pcb.2306328596067348/2306328486067359/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAH2a3ymSypxqigIlbQNrOtoEV6nBOTMFh5Ut_-QBw55IXdXCKIpqwFAowPI-ppTmEF56xQfw5_ZMRy&__xts__%5b0%5d=68.ARCAXtPWluc6tz-CD9PnEAqCWJaGRRTdblPxz9pj5BSd9SsmqecuhXjtvj0iNNJr_1lxEsSXfusEDLYWPF6_FpRy3_WsE7WtZGwD12gOSH2E0jHSoH_0CfMGLqXWzirPEXlR1cy6u0gE7zE5gVvndhz4paJujQgcR05rFx0zVf2KSYOyTBQY9gRYLRB6JzWeH4NqGvesOJOCy7NR5yD2cxVOW2siA-q0sjg_GzflKg-t8P7QjvMvScKli2ZYiD23O_0kP9Liy05f45-K2zP8PcNE0SL8KK7TXwLuyt4UW75S0ZyFFWBO2Dec8Gg_1qgn-WaLzyak0JPsiolpoe0DmhIEhA


the presence of baseline differences before 
marijuana involvement, the lack of a dose–
response relationship, and an absence of 
meaningful differences between discordant 
siblings lead us to conclude that the deficits 
observed in marijuana users are 
attributable to confounding factors that 
influence both substance initiation and IQ 
rather than a neurotoxic effect of 
marijuana.

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1516648113
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ความประพฤต.ิ..นิสัย...มนัจะเปลี4ยนกนัได้ไหม?
• กว่าจะเกิดเป็นนิสัย เกดิการตดิขึ 4นมาได้ จะต้องมีขั 4นตอน กระบวนการจารึกเข้าไปในสมองส่วนจาํเพาะ คนทีAตดิการพนันจะมีปฏกิริิยาโต้ตอบต่อผลของการแพ้ชนะต่างกับคนทัAวไป โดยทีA

คนตดิหวยเมืAอผลออกมาเฉียดฉิวจะรู้สกึว่า เนีAย...ถ้าตเีลข ตฝัีนดอีีกสักนิดงวดหน้าคุ้มถูกแน่ ทั 4งๆ ทีAเสียเงนิไปแล้วก็ตาม แต่คนปกติ “เสีย” ก็คือ “เสีย” และเกิดความสาํนึก “เฮ้ย...เสียเยอะ
เลิกเล่นดกีว่า”

• ทีAว่ามีส่วนสมองจาํเพาะทาํให้ตดิยํ 4าทาํอยู่เดมิๆ มีตวัอย่างให้เหน็ในปี 2008 ทีAศาลสัAงให้บริษัทยาจ่ายเงนิเป็นจาํนวน 8.2 ล้านเหรียญ แก่คนทีAเสียพนันไป 250,000 เหรียญ เพราะยาทีAใช้ทาํ
ให้มีสารเคมีทีAเฉพาะเจาะจงต่อสมองทีAยื 4อทีAจะทาํเช่นนั4นตลอด

• กว่าทีAจะเกิดเป็นนิสัย (สันดาน) ได้จะเริAมด้วยการฟอร์มความประพฤตก่ิอน โดยสมองส่วนหน้า Prefrontal Cortex จะมีสัญญาณต่อกับสมองลํ 4าลงไปส่วน Striatum ซึAงต่อกับก้าน
สมองส่วนตนั Midbrain จากวงจรแรกนี 4จะปรับตวัเองว่าควรจะมีรูปแบบการประพฤตแิบบไหนทีAเวร์ิคสุด และเมืAอลองประพฤตซิํ 4าในรูปแบบดงักล่าวบ่อยขึ 4น จะเกิดวงจรทีA \ ระหว่าง 
Striatum ของวงจร ทีA] ต่อกับสมอง Sensorimotor และต่อไปจะเริAมจดบันทกึลงใน Striatum ซึAงมีสาร Dopamine จาก Midbrain คอยตอกยํ 4า

• วงจรทีA ^ คราวนี 4จะเป็นการถาวร โดยวงจร \ จะมีสมองอารมณ์พฤตกิรรม Infralimbic Cortex เพืAอจารึกนิสัยให้เป็นสันดานตดิทนใน Striatum ทั 4งนี 4โดยสาร Dopamine เป็น
ตวัส่งเช่นเดมิ เกิดเป็นสันดานมีพฤตกิรรมซํ 4าซาก

• การดดัสันดานต้องทาํการกดเนื 4อสมองทีAถูกจารึกไปแล้วไม่ให้เป็นตวัครอบครองกาํหนดพฤตกิรรม

• ข้อมูลเหล่านี 4ออกมาปรากฏประมาณปี 2012 และทาํให้เป็นครรลองของความประพฤติ ยกตวัอย่างง่ายๆเช่น จะกลับบ้านทางไหน ถนนไหน การทีAไม่สามารถเปลีAยนจากครรลองเดมิได้จะ
เป็นสันดานหรือเช่นการตดิสารเสพตดิ ตดิรูปแบบการกระทาํทีAแม้จะเลวแสนเลวก็เปลีAยนไม่ได้และรวมไปถงึการตดิเหล้า ตดิบุหรีA

• ในรายงานของปี 2017 วงจรสันดานอาจมีความกว้างขวางขึ 4นใน Orbitofronal Cortex (OFC) ซึAงเป็นวงจรสมองของการตดัสนิใจโดยมีสารเคมีคล้ายกับกัญชาเกิดขึ 4นตามธรรมชาติ
ในสมองหรือ Endocannabinoids เข้ามาเกียวข้อง

• สารกัญชาในสมองตามธรรมชาตนีิ 4มีส่วนในความเจริญอาหาร ความเจบ็ปวด อารมณ์ และความจาํ และผลสุขจากกัญชา

• การทดลองปิดระบบวงจรนี 4มีผลทาํให้คงทาํตามสันดานเดมิไม่สามารถปรับเปลีAยนไปให้มีพฤตกิรรม ความประพฤติ การกระทาํอย่างอืAน โดย Endocannabinoids นี 4อาจจะเป็นตวั
สาํคัญอีกตวัหนึAงทีAกดการทาํงานของสมอง OFC ทีAจะส่งสัญญาณไปหา Dorsomedial Sriatum

• เช่นถ้าปิดวงจรนี 4จะกลับบ้านด้วยทางซํ 4าซาก แม้รถจะตดิแสนสาห้ส นักท่วม

• การทดลองในหนูซึAงขจดัตวัรับสัญญาณ Endocannabinoid Type 1 receptor ทาํให้หนูมีทางเลือกทีAจะปฏบัิตซิํ 4าซาก หรือเลือกวธีิปฏบัิตใิหม่ทีAสมเหตุสมผลกว่า

• คนทีAฆ่าคน โจรกรรม ข่มขืน ซํ 4าซาก จะรอให้มีการผลติยาซึAงในคนรออีกชาตหิน้าในการลบสันดานในวงจรทีA 3 และใน OFC ได้ การเกิดสันดานเป็นกระบวนการต่อเนืAองเพาะบ่มผ่านการ
คัดกรองการกระทาํและซํ 4าซาก เป็นนิสัยทีAแก้ไม่หาย คนทีAโกงคอร์รัปชัAนเป็นอีกตวัอย่าง โดยเก๋ไปกว่านั 4นทีA “ตอแหล” ว่าโกงโดยสุจริต คงไม่ต้องตดัสมองบางส่วนในพวกนี 4 ตดัทั 4งหวัน่าจะ
เป็นทางออกและวธีิทีAดทีีAสุด ทีAทกุคนยอมรับได้



ความประพฤต ินิสัย สันดาน



• โรคออทิสตกิเป็นความผิดปกตใินการพฒันาการความสามารถในการสื9อสารการพฒันาบคุลกิ และอาจมีความ
รุนแรงจนกระทั9งถงึอาการก้าวร้าว
โดยปรกตไิมมี่การรักษาใดใดที9ช่วยได้ไมเ่กินรักษาตามอาการที9เกิดขึ Kน
รายงานที9เห็นนี Kจากใน Scientific reports วนัที9 M กมุภาพนัธ์ QRMS แสดงให้เห็นวา่กญัชาสามารถช่วย
บรรเทาอาการผิดปกตเิหลา่นี Kได้และมีคณุภาพชีวิตดีขึ Kนรวมทั Kงผลดีเหลา่นี Kจะปรากฎชดัมากขึ Kนเรื9อยๆเมื9อใช้ไปหลงั
หกเดือนแล้ว
รายงานนี Kยืนยนัสิ9งที9ใช้กนัในชมรมใต้ดนิของประเทศไทยที9มีความผิดปกตอิอทิสตกิ และในผู้ ป่วยที9เกิดมามีสมอง
พิการชดัเจนมีอาการแข็งเกร็งบดิ และมีอาการชกัวนัละหลาย MR ครั Kง
ตามที9รายงานนี Kเขียนไว้วา่ควรจะมีการศกึษาเป็นแบบ double blind นั9นคือเป็นการให้ยาหลอก หรือกญัชาจริง
โดยที9ผู้ รับและผู้ให้ไมท่ราบวา่คือยาอะไร
ไมน่า่จะเป็นสิ9งที9จําเป็นและยอมรับได้เพราะโรคนี Kไมมี่การรักษาที9ชดัเจนอยูแ่ล้ว

• ดงันั Kนการใช้กญัชาซึ9งมีความปลอดภยัและสามารถระวงัอาการที9เกิดจากผลข้างเคียงได้
ซึ9งมิได้มีมากมายดงัเช่นที9เกิดจากยาสงบจิต ยาต้านอาการซมึเศร้าหรือยาโรคจิตตา่งๆ ควรที9จะได้มีการควบรวม
และทดแทนยาปัจจบุนัที9ใช้อยูไ่ด้ในอนาคตอนัใกล้



WHY WE LOVE UNAPPROVED PRODUCT?

• Does not mean that it is not effective

• Does not mean that it is not safe

• Adapt/modify from long time experience/use  based on ancient recipe

• Witnessed by sufferers from various conditions and diseases

• QUALITY OF LIFE  (COMORBID:ANXIETY – DEPRESSION –APPETITE-SENSE OF 
WELL BEING)

• SYMPTOMATIC  ARREST OR RETARD DISEASE PROGRESSION

• CURATIVE TREATMENT

• Knowing starting dose-step to increase-safety issue/precaution-maximum 
dosage

•Benefit from ENTOURAGE EFFECT



NEUROPATHIC PAIN, CANCER PAIN AND SPASTICITY
- YELLOW (START AT 5MG: 0.5MG RECOMMEND 6-8 

TIMES PER DAY, MAX 24 TIMES PER DAY)
- SUGGEST MONITORING WITH DETAILED 

DOCUMENTATION/ SUBJECTIVE AS SYMPTOMS 
FLUCTUATE ACCORDING TO SEVERAL FACTORS. 
HOWEVER, SCORING SUCH AS UNIFIED 
PARKINSON’S DISEASE RATING SCALE (UPDRS) 
CAN BE USED. IMPORTANT SIDE EFFECT PROFILES.

SUGGEST MONITORING WITH NEUROPATHIC PAIN 
SCALE (NPS) AND IMPORTANT SIDE EFFECT 
PROFILES.



EPILEPSY 
- IN ADULT EPILEPSY USE 

GREEN, (START FROM 
20MG BEDTIME, MAX 
800MG)

SUGGEST MONITORING WITH 
NUMBER AND DURATION OF 
SEIZURE AND IMPORTANT 
SIDE EFFECT PROFILES.



PARKINSON’S DISEASE 
- BOTH MOTOR AND NON-MOTOR (PAIN AND MOOD) 

USE YELLOW (START AT 10MG : 1MG AT 
BEDTIME AND TITRATE UP TO 30MG : 3MG 
EVERY 2 DAYS

SUGGEST MONITORING WITH DETAILED 
DOCUMENTATION/  SUBJECTIVE AS SYMPTOMS 
FLUCTUATE ACCORDING TO SEVERAL FACTORS. 
HOWEVER, SCORING SUCH AS UNIFIED 
PARKINSON’S DISEASE RATING SCALE (UPDRS) 
CAN BE USED. IMPORTANT SIDE EFFECT PROFILES.



ALZHEIMER’S DISEASE 
- AGITATION AND RESTLESSNESS USE RED (START 

1MG AT BEDTIME AND TITRATE UP TO MAX 3MG 
TWICE DAILY)

- REDUCED APPETITE AND DEPRESSED MOOD USE 
YELLOW (START AT 10MG: 1MG AT BEDTIME AND 
TITRATE UP TO 30MG: 3MG EVERY 2 DAYS)

SUGGEST MONITORING WITH MINI-MENTAL STATE 
EXAMINATION (MMSE), NEUROPSYCHIATRIC 
INVENTORY (NPI) SCORE AND IMPORTANT SIDE 
EFFECT PROFILES.



CANNABIDIOL (CBD)
• anxiolytic, anti-psychotic, antidepressant, and 

neuroprotective properties.
• CBD acts on the ECBS as a weak inverse agonist on CB1 receptors, stimulates the 

TRVP1, and alters the hydrolysis of AEA by inhibiting fatty acid amine hydrolase.

• CBD:  an agonist of 5-HT1a serotoninergic receptors and to regulate stress 
response and compulsive behaviors.
• CBD modulates allosterically µ and δ opioid receptors. 

• The direct impact of CBD on glutamatergic neurotransmission is not known, but 
its protective effects on glutamate toxicity have been studied.

• Altogether, CBD has been associated with many neural circuits involved in the 
acquisition of addiction and subsequent drug seeking behaviors, pharmacological 
candidate to treat substance-use disorders. 

•





THERAPEUTIC AND PSYCHOACTIVE PROPERTIES IN CANNABIS.
ECBS /CANNABINOID RECEPTORS/SIGNALING
CB1   CB2   THC CBD
• brain, lungs, liver, kidneys, bone, muscle, and immune system 
• CB1: in the brain/PNS
addictive behavior, appetite, OBESITY, nausea, muscle spasticity, and seizures,

(and throughout the body). 

• Implication for Rx: 
in non-brain-diseased state-abnormal Upregulation at   

periphery : energy metabolism/DM-kidney
• CB2: the immune system found outside the brain in 

splenocytes, macrophages, monocytes, microglia, and B 
and T cells.

• eCBs can function as epigenetic modulators



“PERIPHERY” APPROACH BY COUNTERACTING 
CB1R (RE-LOCATE TO PERIPHERY IN 
METABOLIC DISEASE) 
“CENTRAL” APPROACH SUCESSFUL BUT SUICIDE
• eCB/ CB1R system in modulating the metabolism in several 

peripheral organs. 
• eCBs, via activating the CB1R, contribute to obesity and regulate 

food intake. 
• roles in modulating liver and kidney functions
• recently developed peripherally restricted CB1R antagonists 

(CBD) energy homeostasis, and in ameliorating both obesity-
and diabetes-induced metabolic complications.

• Exception: bone remodeling and mass (CB2R agonist rather than 
CB1R).



Sophie Ryan-Optic pathway glioma



Charlotte Figi- dravet syndrome



Landon Riddle-Leukemia



Alexis Bortell – epilepsy 
(Ohio to Texas)



กฎหมายลูก นิรโทษกรรม หรือ ตอกปิดฝาโลง





NOVEMBER 27, 2018
อะไร คือ 
PATIENT-CENTERED 
PHYSICIAN-PATIENT/FAMILY 
PARTNERSHIP 



ทาบางๆ ก่อนนอน เจอืจางด้วยนํ 3ามันมะพร้าว. 



ทาํ ทาํไม? ทาํเพื)อใคร 

EQUIY FOR ALL




