
ต ำรับเมตตำโอสถ กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
(DTAM METTA OSOT) 

 

 
 

ล ำดับ หัวข้อ ข้อมูลที่แจ้ง 
1 รหัส SAS12 
2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ต ำรับเมตตำโอสถ 10 ml 
3 ส่วนประกอบ/ควำมแรง สารสกัดกัญชาด้วยแอลกอฮอล์ในน ้ามันมะพร้าว 

มีปริมาณ THC 81 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  
หรือ 3 มิลลิกรัม/หยด 

4 ขนำดบรรจุ 10 มิลลิลิตร/ขวด 
5 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ยาน ้ามัน 
6 ข้อบ่งใช้ ใช้ในการดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยระยะท้ายของ

ชีวิตเพ่ือช่วยผู้ป่วยในอาการ ดังต่อไปนี  
1. ลดปวด 
2. ลดคลื่นไส้อาเจียน 
3. เพ่ิมการอยากอาหาร 
4. ช่วยให้นอนหลับ 

7 ชื่อผู้ผลิต กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

8 ใบอนุญำตผลิต เลขที่ 13/2562 
9 รำยละเอียด (เพิ่มเติม) ข้อห้ำมใช้ : 

1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัด
กัญชาซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบอ่ืนๆ (ในผลิตภัณฑ์นี มี
ส่วนผสมของน ้ามันมะพร้าว และแอลกอฮอล์เป็นตัวท้า
ละลาย) 
2. ห้ามใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-
tetrahydrocannabinol) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ขั นรุนแรง หรือไม่สามารถคุมอาการได้ เช่น ยังมีอาการ



ล ำดับ หัวข้อ ข้อมูลที่แจ้ง 
ก้าเริบบ่อยๆ ของการปวดเค้นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ความดันตก เนื่องจากอาจเพ่ิมความเสี่ยงหัวใจขาดเลือด 
รวมถึงห้ามใช้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
3. ห้ามใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-
tetrahydrocannabinol) เด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชา
ที่มีสาร THC ความเข้มข้นสูงในผู้ป่วยที่มีประวัติ                
ความผิดปกติทางจิตเวช (เช่น โรคจิต โรคจิตเภท             
ภาวะวิตกกังวล และความผิดปกติทางอารมณ์) หรือมี
ประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเภท 
4. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัย
เจริญพันธุ์ที่มิได้คุมก้าเนิดหรือสตรีที่วางแผนจะตั งครรภ์ 
เนื่องจากมีรายงานการศึกษา พบว่า มีทารกคลอดก่อน
ก้าหนด ทารกน ้าหนักตัวน้อย รวมถึงพบสารจากกัญชา
ผ่านในน ้านมแม่ได้ 

ค ำเตือนและข้อควรระวัง : 
1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้กัญชา 
2. อาจท้าให้ง่วงซึม กล้ามเนื ออ่อนแรง จึงไม่ควรขับขี่
ยานพาหนะหรือท้างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท้างาน
ที่เสี่ยงอันตราย 
3. ไม่ควรใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-
9-tetrahydrocannabinol) เด่น (higher levels of THC 
with little if any CBD) ในบุคคลที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี 
ยกเว้นในกรณีที่แพทย์ พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยได้รับ
ประโยชน์มากกว่าเสี่ยง 
4. อาจท้าให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น หรือหัวใจเต้นช้าลง 
ระดับความดันเลือดแปรปรวน ระดับน ้าตาลในเลือดต่้า 
มึนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย ซึม ทางเดิน
ปัสสาวะอักเสบ 
5. ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ
หลอดเลือดสมองที่รุนแรง เนื่องจากอาจท้าให้ระดับความดัน
เลือดแปรปรวน ได้แก่ ความคัดเลือดต่้า บางครั งอาจท้าให้
ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 
กล้ามเนื อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมอง 
6. ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท้างานของตับ
หรือไตบกพร่องรุนแรง ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณา
แล้วว่าผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากกว่าเสี่ยง 



ล ำดับ หัวข้อ ข้อมูลที่แจ้ง 
7. ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน หากใช้เป็นประจ้าควร
ประเมินผลการรักษาเป็นระยะและควรปรึกษาแพทย์ก่อน
หยุดใช้ยา 
8. ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รักการ
รักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิต
อ่ืนๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางหรือเพ่ิม
ผลกระทบทางจิตประสาท 
9. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของ 
การใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา 
10. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้
ยาลดระดับน ้าตาลในเลือด 
11. หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม 
ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 
12. ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก 

ปฏิกิริยำระหว่ำงยำของสำรออกฤทธิ์ในกัญชำ : 
1. ยาอื่นที่ส่งผลให้ระดับยาในเลือดของ THC และ CBD 
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสาร THC และ CBD ถูก metabolized 
โดย cytochrome P450 (CYP) หลายชนิดดังนี  
    - THC ถูก metabolized โดย CYP2C9, CYP2C19 
และ CYP3A4 
     - CBD ถูกmetabolized โดยCYP2C19 และ CYP3A4 
เป็นส่วนใหญ่ และถูก metabolized ส่วนน้อยโดย 
CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9 และ CYP2D6 ดังนั น การใช้ 
THC และ CBD ร่วมกับยาอ่ืนที่มีผลยับยั ง CYPP450 
โดยเฉพาะ CYP2C19 และ CYP3A4 เช่น fluoxetine 
อาจมีผลท้าให้ระดับ THC และ CBD ในเลือดสูงขึ นจนเกิด
อาการข้างเคียงได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าใช้ THC และ 
CBD ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์เป็น enzyme induces เช่น 
rifampicin, carbamazepine จะท้าให้ระดับ THC และ 
CBD ในเลือดลดลง 
2. THC และ CBD มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับยาอ่ืน 
เนื่องจาก THC และ CBD มีผลเป็นทั ง enzyme inducer 
และ enzyme inhibitor ดังนี  
     - THC มีผลเหนี่ยวน้า CYP1A2 
     - THC มีผลยับยั ง CYP2C9, CYP2D6 และ CYP3A4 
ซึ่ งอาจส่งผลให้ยา อ่ืนที่ถูก metabolized ด้วย CYP 
เหล่านี จะมีระดับยาที่สูงขึ น เช่น warfarin (ถูก 



ล ำดับ หัวข้อ ข้อมูลที่แจ้ง 
metabolized ด้วย CYP2C9) มีผลให้ INR สูงขึ นได ้
     - CBD มีผลยับยั ง CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, 
CYP2B6, CYP2C19, CYP3A4 และ CYP2C9 อย่างแรง 
ดังนั น การใช้ CBD ร่วมกับยาอ่ืนที่ถูก metabolized 
ด้วย CYP เหล่านี  ตัวอย่างเช่น warfarin, clobazam (ถูก 
metabolized ด้วย CYP3A4 และ CYP2C19), ยากลุ่ม 
fluoroquinolones (ถูก metabolized ด้วย CYP1A2), 
ยากลุ่ม dihydropyridines (ถูกmetabolized ด้วย 
CYP3A4) จะมีระดับยาสูงขึ นซึ่งอาจเกิดอาการข้างเคียงได้ 

10 ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล นายปรีชา หนูทิม 
ผู้อ้านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
นางสาวธราธร สังหร่าย เภสัชกรปฏิบัติการ 

 


