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ยากัญชาส� ำหรับเภสั ชกร
การน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด ในความเป็นจริงแล้ว กัญชาถูกใช้
ในทางสุขภาพมาอย่างช้านาน เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมทีค่ นทัว่ โลกมีรว่ มกัน จากการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่ากัญชามีประวัติการใช้ในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลกมาเป็น
เวลานานกว่า 5,000 ปี 1
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า ในประเทศที่มอี ารยธรรมยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย
หรือเปอร์เซียต่างก็มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้เป็นยา ในประเทศ
จีน ต�ำรายาที่เก่าแก่ท่สี ุดชื่อ Pen-ts’ao ching ระบุถึงผลทางจิตและประสาทที่อาจเกิดจากการบริโภค
กัญชาเป็นเวลานาน ศัลยแพทย์ชาวจีนที่ชื่อ Hua T’O ได้ใช้กัญชาบรรเทาอาการปวด โดยผสมกัญชา
กับเหล้าเพื่อใช้เป็นยาชา 2
อีกประเทศหนึ่งที่มีประวัติการใช้อย่างกว้างขวาง ก็คือ อินเดีย ใช้ทั้งในด้านวัฒนธรรมและ
ในทางการแพทย์ คัมภีร์ส�ำคัญในอายุรเวท ชื่อ Atharva Veda ระบุว่ากัญชาเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้า
เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และใช้ส�ำหรับบรรเทาอาการปวด ต้านการชัก
บรรเทาอาการชา และใช้เป็นยาต้านเชื้อจุลชีพ 3 การแพทย์เปอร์เซียระบุว่า การออกฤทธิ์ของกัญชามี
2 ระยะ ระยะแรกมี euphoria effect และระยะที่สองมี dysphoria effect 4
สาเหตุส�ำคัญทีท่ �ำให้กญ
ั ชาถูกน�ำไปใช้ในโลกตะวันตกอย่างแพร่หลาย คือ การส่งต่อความรูก้ ารใช้
กัญชาในการรักษาโรคจากอินเดีย เมือ่ อังกฤษมาครอบครองอินเดียเป็นอาณานิคม แพทย์ทชี่ อื่ William
Brook O’Shaughnessy แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดของบริษัท East India Company ได้เขียนหนังสือชื่อ “วิธีการ
ปรุงยาจากกัญชา” เผยแพร่ประสบการณ์การใช้กญ
ั ชารักษาผู้ป่วยเผยแพร่ในอังกฤษ ซึ่งความรู้ท่เี ขา
ได้รับนั้นเกิดขึ้นเมื่อไปปฏิบัติงานที่อินเดีย และเห็นคนอินเดียใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง
จนในที่สุดกัญชาเป็นที่แพร่หลายในซีกโลกตะวันตก มียาจากกัญชาขายตามร้านขายยาทั่วไปที่
ประชาชนสามารถหาซื้อได้โดยง่าย 5
ยาจากสารสกัดที่รวมถึงทิงเจอร์กัญชาถูกบรรจุ ใน British Pharmacopoeia 6 และ United States
Pharmacopoeia 1,6 นายแพทย์ John Russell Reynolds แพทย์ประจ�ำราชส�ำนักอังกฤษได้บันทึก
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ประสบการณ์การใช้กญ
ั ชารักษาโรคในช่วงเวลา 30 ปี โดยใช้ทงิ เจอร์กัญชารักษาอาการและโรคต่าง ๆ
เช่น อาการนอนไม่หลับ ซึมเศร้า อาการปวดและชา และตีพมิ พ์ในวารสาร Lancet 7 จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.
1937 (พ.ศ. 2480) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการรายงานว่า การใช้กัญชามีผลท�ำให้ผู้ใช้ขาดสติ
เกิดอาการประสาทหลอน และก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้น จึงมีการถอนกัญชาออกจาก United States
Pharmacopoeia และยกเลิกการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรค 1 มีการห้ามใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรคในอังกฤษ
และยุโรปในตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1971 เป็นต้นมา 8 ส่วนในประเทศไทยนั้น กัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 9 นับตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา
ก็ไม่มกี ารใช้กญ
ั ชาอีกเลยในสังคมไทย จนกระทัง่ มีประกาศพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษฉบับใหม่
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งอนุญาตให้สามารถน�ำมาใช้ในกรณีจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 10 กัญชาจึง
กลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง
จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของกัญชา อาจกล่าวได้ว่ากัญชานั้นถูกใช้เป็นยามาอย่างยาวนาน
มีความรู้ของชนชาติต่าง ๆ ในการรักษาโรคที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในโรคเกี่ยวกับระบบประสาท
ในส่วนของผลข้างเคียงจากการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมนัน้ ก็เป็นทีร่ กู้ นั มาตัง้ แต่ดงั้ เดิม ดังนัน้ การทีจ่ ะ
ท�ำให้การใช้ยากัญชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด เภสัชกรควรมีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้
ดั้งเดิมในการน�ำยากัญชามาใช้จะท�ำให้เภสัชกรมีบทบาทที่ท�ำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย

กัญชาในต่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้น�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และการศึกษา
วิจยั อย่างถูกกฎหมาย ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้คาดการณ์วา่ หากมีการผลักดันให้ใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง และท�ำให้มีการจ�ำหน่ายอย่างกว้างขวาง จะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดในส่วน
ของการรักษาพยาบาลได้ ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ 3,600 - 7,200 ล้านบาท 11
อย่างไรก็ตาม การพัฒนายากัญชาในประเทศไทยนัน้ ยังมีความล่าช้าเมือ่ เทียบกับในต่างประเทศ
เช่น ในประเทศอิสราเอลที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์ มีการ
ก�ำหนดเวชปฏิบัติ ระเบียบและวิธีปฏิบัติทางคลินิก และมาตรฐานยากัญชา 12,13 แคนาดาเป็นประเทศ
ทีส่ องในโลกทีอ่ นุญาตให้ใช้กญ
ั ชาอย่างถูกกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ออก Access to Cannabis
for Medical Purposes Regulation โดยก�ำหนดว่าผู้ป่วยต้องลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข การ
ซื้อขายกัญชาแห้ง ผู้ผลิตกัญชาสด และน�้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ต้องผ่านผู้ผลิตที่ได้รับ
อนุญาต 12,14 ในส่วนของเนเธอแลนด์มีกัญชา 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Bedrocan, Bedrobinol, Bedrolyte,
Bediol และ Bedica ที่มีสัดส่วนของ THC และ CBD เฉพาะ ซึ่งในอดีตนิยมใช้ในลักษณะดอกแห้ง
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แต่ตอ่ มาในระยะหลัง ยาในรูปแบบน�ำ้ มันได้รบั ความนิยมมากยิง่ ขึน้ และยังมีการอนุญาตให้ประชาชน
สามารถปลูกกัญชาได้เองที่บ้าน รวมถึงสามารถจ�ำหน่ายน�้ำมัน CBD ได้อย่างเสรีผ่านทุกช่องทาง
เนื่องจากไม่มฤี ทธิ์ต่อจิตและประสาท 15
ในต่างประเทศมีระบบการสัง่ จ่ายยากัญชาคล้ายคลึงกัน คือ สัง่ จ่ายผ่านแพทย์แผนปัจจุบนั มีระบบ
การลงทะเบียนผู้ป่วยกับหน่วยงานของรัฐ ยากัญชาที่อนุญาตให้ใช้มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
และส่วนของดอกกัญชาแบบสมุนไพร ในบางประเทศมีการจ�ำกัดข้อบ่งใช้ เช่น เยอรมัน แคนาดา 12
และเนเธอแลนด์ 15 กล่าวโดยสรุปในภาพที่ 1
รูปที่ 1 รูปแบบการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ 16

Medicinal
products

with marketing
authorisation

Examples of medicinal products and their active ingredients
Cesamet and
Marinol and Sativex
Epidiolex
Canemes
Syndros
Containing
nabilone

Containing
dronabinol

Synthetic cannabinoid Synthetic THC
similar to THC

Cannabis
preparations

Raw cannabis

Containing
nabiximols

Containing
cannabidiol

Plant-based, approx Plant-based CBD
equal quantities
CBD/THC

Magistral
Standardised cannabis
preparations
preparations
Variable in THC/CBD composition
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ตารางที่ 1 ยากัญชาส�ำเร็จรูปที่ได้รบั อนุมติจากองค์การอาหารและยาในต่างประเทศ
ยาสามัญ/ชื่อการค้า

ส่ วน
ประกอบ

ข้อบ่งใช้

Nabiximol (17)
THC : CBD รูปแบบสเปรย์ในช่องปาก
Sativex®
เท่ากับ 1.08 : ใช้บรรเทาอาการเกร็งและปวดในผู้ป่วย
(GW Pharmaceuticals) 1
ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) ในกรณีที่ใช้ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล และ
บรรเทาอาการปวดในมะเร็งระยะรุกรานที่
ไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม opioids
(19)
Nabilone
Synthetic
แคปซูล
CesametTM
delta-9-THC ใช้ป้องกันการคลื่นไส้และการอาเจียน
(Bausch Health Co.)
ที่เกิดจากยาเคมีบ�ำบัด ใช้ในกรณีที่ใช้
ยาอื่นไม่ได้ผล
(21)
Dronabinol
แคปซูล
Marinol®
ใช้ต้านการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากยาเคมี
(Abbvie Inc.) Synthetic
บ�ำบัด ใช้ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผลและ
delta-9-THC
เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยเอดส์
(23)
Cannabidiol
Cannabidiol ยาน�้ำ (Oral Solution)
Epidiolex®
ใช้ในผู้ป่วยลมชักชนิดดื้อยา คือ Dravet
(GW Pharmaceuticals)
Syndrome (DS) และ Lennox Gastaut
Syndrome (LGS) ในผู้ป่วยทีม่ ีอายุตั้งแต่
2 ปีขึ้นไป

เช่น

ประเทศที่มีการใช้

มีใช้ใน 25 ประเทศ ใน
แถบยุโรป รวมทั้ง
แคนาดา สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน
และอิสราเอล (18)
แคนาดา สหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก และอังกฤษ (20)
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน
แอฟริกาใต้ และ
ออสเตรเลีย (22)
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
เยอรมัน ฝรั่งเศส
เป็นต้น (24, 25)

นอกจากยาส�ำเร็จรูปแล้ว ในบางประเทศยังอนุญาตให้ใช้ดอกกัญชาและผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นอีก

1. ประเทศอิสราเอล รูปแบบกัญชาทางการแพทย์ที่อนุญาตให้ใช้ในอิสราเอลมี 3 รูปแบบคือ
การใช้เป็นดอกกัญชา สารสกัดกัญชา และคุกกี้กัญชาเฉพาะส�ำหรับเด็ก โดยมีข้อบ่งใช้ของกัญชา
ทางการแพทย์ใน 7 ด้าน คือ มะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ความเจ็บปวด การติดเชือ้ ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
ด้านระบบประสาท และด้านจิตเวช โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการของโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิต 26
2. ประเทศแคนาดา รูปแบบยาทีม่ ใี นระบบ ได้แก่ ดอกกัญชาแห้ง ทิงเจอร์ น�ำ้ มัน สารสกัดกัญชา
แคปซูล และสเปรย์ ไม่ได้มีการก�ำหนดข้อบ่งใช้ไว้เป็นการเฉพาะ กัญชาจึงสามารถให้ส�ำหรับอาการ
ใด ๆ ก็ได้ แต่ต้องเป็นการสัง่ โดยแพทย์เท่านั้น 12,14
3. ประเทศเยอรมณี รูปแบบยาที่มีในระบบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่ขึ้นทะเบียน สารสกัด
จากกัญชา และดอกกัญชาตูมแห้ง ก�ำหนดให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายกัญชาได้ 12,27
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับรัฐบาลกลางยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย แต่
ในบางรัฐเปิดให้ใช้ทางยาและสันทนาการ โดยรูปแบบยาที่มีในระบบมีทั้งในรูปแบบเรซิ่น สารสกัด
น�้ำมัน ผลิตภัณฑ์ที่กินได้ หรือพืชกัญชาแห้ง ข้อบ่งใช้มแี ตกต่างกันในแต่ละรัฐ 12,28
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กัญชาในประเทศไทย
กัญชาเป็นพืชประจ�ำถิ่นของประเทศไทย ท�ำให้คนไทยในอดีตคุ้นเคยกับการใช้พืชชนิดนี้ การใช้
ของคนไทยมีความแตกต่างจากคนในประเทศตะวันตก เนื่องจากคนไทยใช้ทุกส่วนของกัญชาเป็นทั้ง
ส่วนผสมในอาหาร ยาและการส่งเสริมสุขภาพ 29
ตามประสบการณ์ของหมอพืน้ บ้านมีการใช้กญ
ั ชารักษาอาการนอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ แก้ปวด
และแก้โรคสั่น ในส่วนของการแพทย์แผนไทยนั้นใช้กัญชาในต�ำรับยาแก้ทางวาตะสมุฏฐาน (ความ
เจ็บป่วยที่มีสมุฏฐานจากลมเป็นเหตุ) ซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การปวด เกร็ง สั่น
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ เป็นที่น่าสนใจว่ากัญชาในทางการแพทย์แผนไทยไม่ใช้เป็นยาเดี่ยวแบบ
ที่ใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน อีกทั้งกัญชาในต�ำรับยาไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เป็นตัวยาหลัก
แต่ใช้เป็นยาเสริมให้ตัวยาอื่นในต�ำรับออกฤทธิ์ดีขึ้น 30
ต�ำรับยาไทยที่เข้ากัญชา 16 ต�ำรับ ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกาศ
นัน้ 13 ต�ำรับมีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ ซึง่ การศึกษาในปัจจุบนั พบว่า สารพิเพอรีนในพริกไทยช่วยเพิม่
การดูดซึมของสาร 31 อย่างไรก็ตาม ในอายุรเวทกล่าวว่าการใส่พริกไทยในต�ำรับยาที่เข้ากัญชาเพื่อให้
พริกไทยต้านฤทธิ์กัญชา 32
ในปัจจุบนั มียากัญชาทีผ่ ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา และการอ้างสรรพคุณในประเทศไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์

ต�ำรับยากัญชาแผนไทย
1. ยาอัคคินีวคณะ
2. ยาศุขไสยาศน์
3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
4. ยาน�้ำมันสนั่นไตรภพ
5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
6. ยาไฟอาวุธ
7. ยาแก้นอนไม่หลับ/
ยาแก้ไข้ผอมเหลือง
8. ยาแก้สณ
ั ฑฆาต กล่อนแห้ง
9. ยาอัมฤตโอสถ
10. ยาอไภยสาลี
11. ยาแก้ลมแก้เส้น

สรรพคุณ

แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ
ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
แก้ลมเนาวนารีวาโย
แก้กษัยเหล็ก
แก้ลมขึ้นเบื้องสูง
แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ
แก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย
ไม่มีก�ำลัง
บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา
ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก ที่เกิดจากโทสันฑฆาต
และกล่อนแห้ง
แก้ลมกษัย
แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น
แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง
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ชื่อผลิตภัณฑ์

12. ยาแก้โรคจิต
13. ยาไพสาลี
14. ยาทาริดสีดวงทวารหนัก
และโรคผิวหนัง
15. ยาท�ำลายพระสุเมรุ
16. ยาทัพยาธิคุณ
ยาสารสกัดกัญชา
1. GPO THC : CBD = 1 : 1)
ความแรง THC 27 mg/ml,
CBD 25 mg/ml
2. GPO CBD ความแรง CBD
100 mg/ml
3. GPO THC ความแรง THC
0.5 mg/drop
4. น�้ำมันกัญชาหยอดใต้ล้นิ
5 ml THC อภัยภูเบศร
ความแรง THC 1.7% W/V
(THC 0.5mg/drop)

สรรพคุณ

แก้โรคลมที่ท�ำให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ
แก้โรคลม แก้หดื ไอ มีเสมหะ
ทาแก้รดิ สีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก)
แก้ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเมื่อยขบ
ในร่างกาย ลมสะดุ้ง และสั่นไปทั้งตัว ลมเปลี่ยวด�ำ ลมอัมพฤกษ์อัมพาต
ลมปัตฆาต
แก้กล่อน 5 ประการ ที่ท�ำให้จกุ เสียดเป็นพรรดึกเป็นก้อนในท้อง
เจ็บเมื่อยขบ ตามร่างกาย ปากเปรี้ยว กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ
ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร
หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้
หรือไม่ได้ผล
โรคลมชักที่รักษายาก โรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา หรือใช้ตามแพทย์ส่งั
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด ภาวะปวดประสาท
หรือใช้ตามแพทย์ส่งั
1. ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะ
คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด
2. ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร
หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐาน
ไม่ได้หรือไม่ได้ผล (11)
โรคและกลุ่มอาการพาร์กนิ สันและโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อยาแผนปัจจุบัน

5. น�้ำมันกัญชาหยอดใต้ล้นิ
5 ml CBD อภัยภูเบศร
ความแรง CBD 10% W/V
(2.94 mg/drop)
6. ยาน�้ำมันกัญชาทั้ง 5
ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร แก้ลมปะกัง บรรเทาปวดเรื้อรัง
(สูตรรับประทาน)
อภัยภูเบศร ความแรง
ใน 5 มิลลิลิตร มีรากกัญชา,
ล�ำต้นและก้านกัญชา,
ใบกัญชาแห้ง, ดอกและ
เมล็ดกัญชา อย่างละ
312.5 มิลลิกรัม
7. ยาน�้ำมันกัญชาหยอดใต้ล้ิน 1. ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะ
อภัยภูเบศร ความแรง THC 2.7% คลืน่ ไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด
w/v, CBD 2.5% w/v
2. ใช้รกั ษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร
หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐาน
ไม่ได้หรือไม่ได้ผล
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ชื่อผลิตภัณฑ์

สรรพคุณ

น�้ำมันกัญชาต�ำรับหมอพื้นบ้าน
1. น�้ำมันหมอเดชา
ตามค�ำสั่งของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน
ที่มา: กองวัตถุเสพติดให้โทษ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การน�ำยากัญชามาใช้ในระยะแรกนั้น อ้างอิงตามงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในต่างประเทศ
ซึง่ อาจจะยังไม่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย ดังนัน้ จึงมีความพยายามในการศึกษาวิจยั ประสิทธิผล
และความปลอดภัยของยากัญชาที่ผลิตในประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจ�ำกัดหลายด้าน
ทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยที่ยงั น้อย การไม่มกี ลุ่มเปรียบเทียบและการใช้ตวั ชี้วัดเชิงอัตวิสัย (objective indicators)
ซึง่ คงต้องเร่งให้มกี ารศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้หลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์ตอ่
ไปในอนาคต
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ผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สัน
ที่มีอาการปานกลาง
ถึงอาการมาก
16 ราย

กิตติพศ ทัศนบรรยง
(2563) (12)

อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ และ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
คณะ (2563) (13)
ลุกลามจ�ำนวน
63 ราย

ผู้เข้าร่วมการศึกษา

ชื่อผู้แต่ง (ปี)

เริ่มต้น 1 หยดต่อวัน
ผู้ป่วยใช้ 2-5 หยด
หยดใต้ลิ้นก่อนนอน
(เฉลี่ย 3.2 หยด)
เป็นเวลา 3 เดือน

วิธีการใช้

ไม่มี
กลุ่มเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบก่อน
ใช้กับหลังใช้

การเปรียบเทียบ
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น�้ำมันกัญชา THC เด่น เริ่มต้น 1 หยดต่อวัน
(0.5 มก.ต่อหยด)
ผู้ป่วยใช้เฉลี่ย 2 หยด
ต่อวัน ปริมาณต�่ำสุด
1 หยด และสูงสุด
10 หยดต่อวัน
หยดใต้ลิ้นก่อนนอน
เป็นเวลา 30 วัน

น�้ำมันกัญชา
THC:CBD=1:1
(1 มล. มี THC 27 มก.,
CBD 25 มก.)

รูปแบบ(ขนาด)

ตารางที่ 3 สรุปผลของการศึกษากัญชาในประเทศไทย

การศึกษาเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย

- ผู้ป่วยทุกรายมีการเคลื่อนไหว การนอนหลับ
การสั่นเกร็งที่ลดลง
- ผู้ป่วยทุกรายมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้น
- ผู้ป่วยที่มภี าวะความจ�ำเสื่อม 5 ราย พบ 3 ใน
5 ราย มีคะแนนสมรรถภาพสมองที่ลดลง ส่วนใน
ผู้ป่วยที่มภี าวะความจ�ำปกติ 11 ราย พบ 3 ราย
มีคะแนนสมรรถภาพสมองที่ลดลง ส่วนใหญ่
8 รายมีคะแนนสมรรถภาพสมองที่คงที่
และเพิ่มขึ้น
- ผู้ป่วยจ�ำนวน 15 ใน 16 รายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเมินจากคะแนน Thai PDQ-8 ที่ลดลง
- ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาการคงที่ (ระดับ PPS มากกว่า
ร้อยละ 70)
- อาการปวด เหนื่อย/อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ซึมเศร้า
วิตกกังวล เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ มีอาการดีขึ้น
หลังใช้ยากัญชาอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับ
ก่อนใช้ยากัญชา
- จ�ำนวนผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นมีมากที่สุด (65.1%)
รองลงมาเป็นอาการปวดที่ลดลง (50.8%) และ
เพิ่มความอยากอาหาร (42.9%)
- อาการปากแห้ง/คอแห้ง พบได้มากที่สุด (17.5%)
อาการคลื่นไส้/อาเจียนและเวียนศีรษะพบได้น้อย
(1.6%)

ผลการศึกษา

การเปรียบเทียบ
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เป็นการศึกษาเชิงลึก ใช้น�้ำมันกัญชา
ไม่มี
ในผู้ป่วยมะเร็ง
THC:CBD=1:1
4 ราย
ในผู้ป่วยฯ 3 ราย และ
อีก 1 รายใช้ใบกัญชา

วิธีการใช้

ขนาดเริ่มต้น 1 มิลลิกรัม เปรียบเทียบ
ต่อวัน และปรับเพิ่ม
ก่อนใช้กบั หลังใช้
ขนาดอย่างช้าๆ ไม่เกิน
4 มิลลิกรัมต่อวัน หยด
ใต้ลิ้นก่อนนอน เป็นเวลา
3 เดือน

ช่อทิพย์ พรหมมารัตน์
(2563) (15)

น�้ำมันกัญชา
THC:CBD=1:1
(1 มล. มี THC 27 มก.,
CBD 25 มก.)

รูปแบบ(ขนาด)

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่
4 จ�ำนวน 14 ราย

ผู้เข้าร่วมการศึกษา

สมชาย ธนะสิทธิชัย
และคณะ (2563) (14)

ชื่อผู้แต่ง (ปี)

- ผู้ป่วยทุกรายมีคะแนนความปวดลดลง
- ผู้ป่วยทุกรายมีการนอนหลับดีขึ้น
- ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่มีอาการเบื่ออาหาร มีความอยาก
อาหารเพิ่มขึ้น 81.8% ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการ
เบื่ออาหารมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น 33.3%
และผู้ป่วยร้อยละ 78.6% มีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ย 1.90 กิโลกรัมต่อคน
- ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย และอาการ
เหนื่อยหอบดีขึ้นหลังการใช้ยาอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
- อาการไม่พงึ ประสงค์ที่พบ ได้แก่ ปากแห้ง/คอแห้ง
(28.57%) ปัญหาในการการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย (21.43%) ความสามารถ
ในการรับรู้ลดลง (21.43%) และอาการหูแว่ว/
ประสาทหลอน (7.14%)
- ประโยชน์ของยากัญชาในผู้ป่วย 2 รายพบว่า
ช่วยลดการใช้ Opioids ท�ำให้กินอาหารได้เพิ่มขึ้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- พบ liver enzyme สูง GFR ต�่ำกว่า 30 ml/
min/1.73m2 ในผู้ป่วย 1 ราย

ผลการศึกษา

หลักการใช้กัญชาทางการแพทย์
1. ค�ำแนะน�ำในการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย ในประเทศแคนาดา มีการเปิดให้ประชาชนใช้
กัญชาอย่างกว้างขวาง กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออก Canada’s Lower-Risk Cannabis Use Guidelines
ประกอบด้วยข้อแนะน�ำ 10 ข้อ โดยพัฒนาจากหลักฐานวิชาการที่มีในปัจจุบัน แต่ด้วยบริบทของ
แคนาดาที่เปิดให้ใช้ส�ำหรับสันทนาการด้วย จึงตัดออกเหลือ 8 ข้อ ประกอบด้วย
1) การเลือกที่จะไม่ใช้กัญชา คือ สิ่งที่ดีที่สุด
2) เริ่มใช้ให้ช้าที่สุด โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี
3) ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาที่มี THC สูง ส่งผลต่อสุขภาพจิต ซึ่งจะน�ำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพที่รนุ แรง
ได้ เช่น ติดยาหรือมีปัญหาทางจิต แต่ CBD ในปริมาณสูงก็สามารถต้านฤทธิ์ทางจิต
และประสาทของ THC ได้ ดังนั้น ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแรงต�่ำ เช่น THC ต�่ำ หรือ
มีอัตราส่วน CBD ต่อ THC สูง
4) ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาสังเคราะห์ เพราะเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาจากธรรมชาติแล้ว
พบว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาสังเคราะห์มีความแรงและอันตรายมากกว่า น�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพ
ที่รุนแรง เช่น ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอน และอาจท�ำให้ถึงแก่ชวี ิตได้
5) ยิง่ ใช้กญ
ั ชาบ่อยเท่าใด ยิง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหาสุขภาพมากขึน้ เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าใช้เป็นประจ�ำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ควรจ�ำกัดการใช้กญ
ั ชาเป็นครั้งคราวให้มากที่สุด
เช่น ใช้เพียงสัปดาห์ละครั้ง หรือใช้เฉพาะวันหยุด ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการลดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ พยายามจ�ำกัดการใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6) การใช้กัญชาท�ำให้ความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ลดลง จึงไม่ควรท�ำ
กิจกรรมเหล่านี้หลังจากใช้กัญชาหรือในขณะที่ยังรู้สึกถึงฤทธิ์ของกัญชา โดยอาการเหล่านี้
จะคงอยู่อย่างน้อย 6 ชั่วโมง แต่อาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับกับบุคคลและผลิตภัณฑ์ที่ใช้
การใช้กัญชาและแอลกอฮอล์ร่วมกันยิ่งท�ำให้สมรรถนะลดลง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้
กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์ก่อนขับรถหรือท�ำงานกับเครื่องจักร
7) บางคนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีปญ
ั หาจากการใช้กญ
ั ชา โดยเฉพาะคนทีม่ โี รคประจ�ำตัว หรือคนทีม่ ี
แนวโน้มจะเป็นโรคจิตจากกรรมพันธุ์ หรือมีการใช้สารเสพติด คนเหล่านี้รวมถึงสตรีมีครรภ์
ควรหลีกเลี่ยงการใช้กัญชา
8) ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น เพราะยิ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงมากใด
ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจากการใช้กญ
ั ชามากขึ้นเท่านั้น 37
ปัจจุบนั กรมการแพทย์ได้น�ำมาเรียบเรียงและปรับให้เหมาะกับบริบทของการใช้ยากัญชาใน
ประเทศไทย ปรากฎในค�ำแนะน�ำการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2563 38
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2. แนวทางการใช้ยาสารสกัดกัญชา
2.1 แนวทางการให้บริการ 39
1) คัดกรองความเสีย่ งทุกครัง้ ได้แก่ อาการจิตเวช โรคประจ�ำตัว ยาทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าต่อกัญชา
2) ตรวจร่างกายและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (V/S, BP, CBC, SCr/GFR, AST/ALT และ
อื่น ๆ) ทุก 1-3 เดือน หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
3) ติดตามประเมินผลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น UPDRS-8 ในผู้ป่วยพาร์กินสัน,
TMSE ในผู้ป่วยสมองเสื่อม, palliative performance scale (PPS)/ Edmonton Symptom
Assessment System (ESAS) ในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง, pain scale
ในผู้ป่วยทีม่ อี าการปวด, จ�ำนวนครัง้ ทีช่ กั (กรณีโรคลมชัก), ความรุนแรงของโรคทุกครัง้
ที่ตรวจ
2.2 ข้อควรระวังในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 38
1) การสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มี THC เป็นส่วนประกอบในผู้ป่วยที่มีอายุต�่ำกว่า 25 ปี
เนือ่ งจากผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อสมองทีก่ าํ ลังพัฒนาได้ ดังนัน้ ผูส้ งั่ ใช้ควรวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการสั่งใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ
3) ผู้ป่วยที่ตดิ สารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ด่มื สุราอย่างหนัก
4) ผู้ใช้ยาอื่น ๆ โดยเฉพาะยากลุ่ม opioids และยากล่อมประสาท เช่น benzodiazepines
5) ผูป้ ว่ ยเด็กและผูป้ ว่ ยสูงอายุ เนือ่ งจากยังไม่มขี อ้ มูลทางวิชาการมากเพียงพอในสองกลุม่
นี้ กระบวนการ metabolism ของผู้สูงอายุจะช้ากว่า จึงดูเหมือนว่ามีการตอบสนองต่อ
กัญชาได้สูงกว่า ดังนั้นการใช้จึงควรเริ่มต้นในปริมาณน้อยและปรับเพิ่มขึ้นช้า ๆ
หมายเหตุ ข้อ 3 และ 4 อาจพิจารณาใช้ non-psychoactive cannabis preparation
2.3 ขนาดยา และหลักการปรับขนาดยากัญชาทางการแพทย์ 38
			 ใช้หลัก start low go slow โดยการเริ่มใช้สารสกัดกัญชาในขนาดหรือปริมาณน้อย ๆ ก่อน
เช่น จ�ำนวนครึ่งหยด จ�ำนวน 0.5 ซีซี หรือ จ�ำนวน 1 มิลลิกรัม เพื่อดูการตอบสนองของร่างกาย และ
ลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะในผูท้ ไี่ ม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้กญ
ั ชามาก่อน
แล้วค่อย ๆ ปรับขนาดหรือปริมาณสารสกัดกัญชาขึ้นในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อที่จะได้หาจุดที่
ผู้ใช้ตอบสนองในทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งลด
โอกาสทีร่ า่ งกายจะดือ้ กัญชาอย่างรวดเร็วด้วย เช่น มีการปรับขึน้ ครัง้ ละ 25% ของจ�ำนวนปริมาณกัญชา
รวมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีวิธีการ ดังนี้
1) ไม่มขี นาดยาเริม่ ต้นทีแ่ น่นอนในผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาแต่ละชนิด ขนาดยาทีเ่ หมาะสมขึน้ กับ
ลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคน และปรับตามแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเริ่มต้นขนาดต�่ำและ
ปรับเพิม่ ขนาดช้า ๆ จนได้ขนาดยาเหมาะสมทีใ่ ห้ผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียง
ต�่ำสุด ขนาดยาในระดับต�่ำมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย

15
15

การจัดการความรู้ยากัญชาสำ�หรับเภสัชกร

2) ผูท้ เี่ ริม่ ต้นรักษาและได้รบั ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาเป็นครัง้ แรก ควรเริม่ ต้นทีข่ นาดต�ำ่ มากๆ ทัง้ นี้
หากเกิดผลข้างเคียง ควรปฏิบัติดังนี้
				 2.1) ปรับลดขนาดยา เมื่อพบอาการ
						 มึนเวียนศีรษะ (dizziness)
			 เสียความสมดุล (loss of coordination)
			 หัวใจเต้นช้า (bradycardia)
			 ความดันโลหิตผิดปกติ (abnormal blood pressure)
				 2.2) หยุดใช้ทนั ทีเมื่อพบอาการ
						 สับสน (disorientation)
			 กระวนกระวาย (agitation)
			 วิตกกังวล (anxiety)
			 ประสาทหลอน (hallucination)
				 โรคจิต (psychosis)
3) การให้สารสกัดจากกัญชาในครัง้ แรก ควรให้เวลาก่อนนอนและมีผดู้ แู ลใกล้ชดิ เนือ่ งจาก
อาจเกิดผลข้างเคียงได้
2.4 การตรวจติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย (38, 40)
			 ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การติดตามเมือ่ เริม่ ใช้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา (ทุกวันหากจ�ำเป็น) แนะน�ำให้ตดิ ตาม
อย่างน้อย 1 เดือน ก�ำกับติดตามโดยการทบทวนทุกสัปดาห์/ 2 สัปดาห์/ ทุกเดือน รวมถึงการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การทบทวนโดยผู้เชีย่ วชาญ การตรวจอืน่ ๆ ตามความจ�ำเป็นโดยเฉพาะด้านการรักษา
			 ติดตามประสิทธิภาพ : ใช้แล้วอาการของผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ เช่น กินอาหารได้มากขึ้น
อาการคลื่นไส้อาเจียนลดลง อาการปวดหรือเกร็งดีขึ้น เกิดอาการชักน้อยลงหรือไม่
ติดตามความปลอดภัย (41) :
1) เกิดผลข้างเคียงหรือไม่ เช่น
					 - หัวใจเต้นเร็วและรัวผิดจังหวะ
					 - เป็นลมหมดสติ
					 - เจ็บหน้าอก ร้าวไปทีแ่ ขน
					 - เหงื่อแตก ตัวสั่น
					 - อึดอัดหายใจไม่สะดวก
					 - เดินเซ พูดไม่ชดั
					 - สับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล หวาดระแวงไม่สมเหตุสมผล
					 - หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดคนเดียว
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2) เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับยาทีอ่ าจต้องมีการปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์หรือยาอืน่ ๆ หรือไม่
สังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติ : ผู้ป่วยอาจน�ำยาไปขาย จึงต้องสังเกตว่า มีการใช้งาน
เกินกว่าที่สั่งจ่ายในคราวเดียวหรือไม่
การบันทึกข้อมูลการใช้ : มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบันทึกไว้ เนือ่ งจากเป็นยาทีไ่ ม่ได้รบั
การรับรอง
กลุ่มยาที่ควรระวังเมื่อใช้ร่วมกับกัญชาและแนวทางการแก้ไข (42)
• THC และ CBD เสริมฤทธิ์ท�ำให้ง่วงซึม เมื่อใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ง่วง เช่น ยากันชัก
อืน่ ๆ, sedating antipsychotics, sedating antidepressants, opioids อาจเสริมฤทธิท์ �ำให้
ง่วงซึม กดระบบประสาทส่วนกลาง ควรติดตามอย่างใกล้ชดิ เมือ่ ใช้รว่ มกัน ปรับขนาด
THC ช้าๆ หรือปรับลดขนาดยาที่ท�ำให้ง่วงชนิดอื่น ๆ ถ้าท�ำได้
• THC เสริมฤทธิ์ท�ำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เช่น ท�ำให้ความดันโลหิตต�่ำหรือ
หัวใจเต้นเร็ว โดยการใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เช่น α blockers,
dihydropyridine calcium channel blockers และ nitrates อาจเสริมฤทธิท์ �ำให้เกิดภาวะ
ความดันโลหิตต�่ำโดยเฉพาะขณะเปลี่ยนท่า การใช้ร่วมกับยา sympathomimetics
และ anticholinergics อาจเสริมฤทธิเ์ พิม่ อัตราการเต้นของหัวใจ ดังนัน้ หากจ�ำเป็นต้อง
ใช้ร่วมกันควรแนะน�ำผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่ำขณะเปลี่ยนท่า
ปรับขนาดยาช้า ๆ และติดตามความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อาการหน้า
มืดเป็นลมอย่างใกล้ชดิ เมื่อเริ่มใช้หรือเมื่อปรับขนาดยา
• CBD เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดภาวะตับท�ำงานผิดปกติ เช่น เอนไซม์ตบั สูงขึน้ และ
ตับวายเมือ่ ใช้รว่ มกับยากันชัก valproate, clobazam หรือยาอืน่ ทีม่ พี ษิ ต่อตับ ควรหลีก
เลี่ยงการใช้ในผู้ท่มี ีการท�ำงานของตับบกพร่องอยู่เดิม หากจ�ำเป็นต้องใช้ให้ตดิ ตาม
การท�ำงานของตับอย่างใกล้ชดิ และหยุดยาหากเอนไซม์ตบั สูงขึน้ มากกว่า 3 เท่าของ
ขีดจ�ำกัดบนของช่วงปกติ (upper limit of normal; ULN) และระดับ bilirubin เพิ่มขึ้น
มากกว่า 2 เท่าของ ULN
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3. แนวทางการใช้ต�ำรับยาจากกัญชาในทางการแพทย์แผนไทย
3.1 แนวทางการให้บริการ
1) คัดกรองความเสีย่ งจากประวัติ ได้แก่ อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี วางแผนตัง้ ครรภ์ สัญญาณชีพ
2) โรคติดต่อร้ายแรง/ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย โรคไตรุนแรง (SCr > 2.0 มก./
ดล. และ/หรือ BUN > 40 มก./ดล.) ความผิดปกติของค่าอิเล็กโตรไลต์ท่รี ุนแรง ประวัติ
โรคจิตเวช 3 ได้แก่ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว ไม่รับรู้และไม่มี
สติสัมปชัญญะ ไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้
3) ประเมินชีพจรและการตรวจทางการแพทย์แผนไทย
4) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามดุลยพินิจของแพทย์/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์): ตรวจ methamphetamine, CBC, ตรวจค่าการทางานของไต (BUN และ
creatinine), ตรวจค่าการทางานของตับ (AST และ ALT), ตรวจค่าอิเล็กโตรไลต์ในเลือด
(blood electrolyte) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะหรืออาการดังต่อไปนี้
- มีอายุมากกว่า 60 ปี
- มีภาวะไตวายเรื้อรังตั้งแต่ระยะ 3 (CKD stage III) ขึ้นไป
- มีภาวะตับอักเสบ (hepatitis) ที่ค่า AST ALT ขึ้นมากกว่า 2 เท่า
- ในกรณีมภี าวะหัวใจเต้นผิดปกติ อาจพิจารณาส่ง EKG ก่อน
5) ประเมินติดตามผลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น palliative performance scale (PPS),
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
3.2 ข้อควรระวังในการใช้ต�ำรับยาจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ข้อห้ามใช้
1) ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้กัญชาและส่วนประกอบอื่น ๆ ในต�ำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู่
2) ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังขัน้ รุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้ เช่น โรคหัวใจทีย่ งั มีอาการก�ำเริบ
เป็นระยะ ๆ โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
3) ผู้ป่วยที่มภี าวะทางคลินิกอื่น ๆ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
4) ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำ� กว่า 18 ปี (เฉพาะ
ต�ำรับที่เป็นข้อห้าม)
5) ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย
6) ผู้ป่วยที่ตดิ สารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ด่มื สุราอย่างหนัก
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ข้อควรระวัง
1) ผู้ป่วยที่มภี าวะการท�ำงานของตับและไตผิดปกติ
2) ผู้ป่วยที่มีประวัติโรคจิตเวช ได้แก่ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว และ
มีอาการจิตเวชดังกล่าว (ทั้งนี้ควรปรึกษากับจิตแพทย์)
3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และ
ยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
3.3 บทบาทของเภสัชกรในการใช้ต�ำรับยากัญชาในทางการแพทย์แผนไทย 39
1) ตรวจสอบการสั่งยาของแพทย์ในใบสั่งยา
2) จ่ายยาแก่ผู้ป่วย (ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง) พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาทั้งแผนปัจจุบัน
และแผนไทยอย่างละเอียดแก่ผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย
3) ติดตามบันทึกอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์

ค�ำแนะน�ำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
ส� ำหรับผู้ป่วย (41)
1. วิธีใช้สารสกัดกัญชาหรือน�้ำมันกัญชาโดยการหยดใต้ลิ้น
		 1.1 บ้วนปากด้วยน�้ำเปล่า กลืนน�้ำลาย
		 1.2 เปิดปากยกลิ้นของคุณให้สัมผัสกับเพดานปาก จากนั้นหยดยาที่ใต้ลิ้น 1 หยด
		 1.3 รอประมาณ 1 นาที ให้ยาดูดซึมเข้าใต้ลิ้น พยายามอย่ากลืนน�้ำลายในช่วงนี้ หลังจาก
1 นาทีแล้ว สามารถกลืนน�้ำลายและหยดยาหยดต่อไปได้
		 1.4 หลังจากทีห่ ยอดยาครบตามจ�ำนวนทีแ่ พทย์สงั่ ไม่ควรบ้วนปาก ดืม่ น�ำ้ หรือกินอาหาร เป็น
เวลา 5 ถึง 10 นาที หลังจากนั้น ไม่มขี ้อจ�ำกัด ในการบ้วนปาก ดื่มน�้ำหรือรับประทานอาหาร แสดง
รายละเอียดดัง รูปที่ 2
		 * หากยังไม่ช�ำนาญในการหยดยาเข้าใต้ลนิ้ แนะน�ำให้หยดยาหน้ากระจกเพือ่ จะได้เห็นจ�ำนวน
หยด และต�ำแหน่งหยดยาที่ถูกต้อง
2. ค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาหรือน�้ำมันกัญชา 
ผู้ป่วยควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับจากสถานพยาบาล เก็บให้พ้นแสง ที่อุณหภูมิปกติ
ท�ำความสะอาดหลอดหยดยาหลังการใช้ ปิดฝาให้แน่น เก็บให้พ้นมือเด็ก หากพบความผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น สีเปลี่ยน มีเชื้อรา มีกลิ่นหรือรสผิดปกติ ไม่ควรใช้ยาดังกล่าว แสดงรายละเอียด
ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
1. ง่วงนอนมากกว่าปกติ
2. ปากแห้ง
3. คลื่นไส้อาเจียน
4. มึนเวียนศีรษะ
5. ปวดศีรษะ
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
1. ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากและปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด
2. ควรปรึกษาแพทย์/เภสัชกรหากจะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่นอกเหนือ
จากแพทย์ส่งั
3. ไม่ควรขับรถหรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
4. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์และ/หรือสารอื่น ๆ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท
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5. หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาจากแหล่งอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การสูบกัญชา การรับประทานยากัญชาที่
เป็นยาต้มหรือยาชง หรือน�้ำมันกัญชาที่ไม่ถูกกฎหมาย
6. จัดเก็บผลิตภัณฑ์กัญชาในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็กและอยู่ห่างจากเยาวชน
7. ห้ามน�ำผลิตภัณฑ์กัญชาของท่านไปให้ผู้อื่นใช้ การที่ท่านใช้แล้วได้ผลดีไม่ได้หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่นื

ข้อเสนอบทบาทของเภสั ชกรต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์
ในประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า เภสัชกรมีบทบาทส�ำคัญในการให้บริการยากัญชาดังต่อไปนี้
1. การจัดหายา การควบคุมสินค้าคงคลัง ปฏิบัติตามกฎและระเบียบรวมถึงมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. ให้ความรู้และค�ำแนะน�ำในการใช้ยาอย่างถูกต้อง
3. การจ่ายยา
4. ติดตามการรักษา
5. ท�ำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของยากัญชา
Canadian Pharmacists Association สนับสนุนให้เภสัชกรมี “บทบาทแนวหน้า” ในการจ่ายยาและ
ให้ค�ำแนะน�ำยากัญชาแก่ผปู้ ว่ ย เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยและการเข้าถึงยาของผูป้ ว่ ย โดยควรต้องมีการ
ก�ำหนดขนาดยาที่มปี ระสิทธิผลและปลอดภัยกับผู้ป่วย ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับขนาดยาแก่ผู้ป่วยหรือ
แพทย์ผสู้ งั่ ใช้ยา และเนือ่ งจากแคนนาดาอนุมตั ใิ ห้ใช้กญ
ั ชาเพือ่ สันทนาการอย่างถูกกฎหมายได้ เภสัชกร
จึงมีบทบาทด้านสาธารณสุขทีเ่ พิม่ ขึน้ ในด้านความปลอดภัยและการลดอันตรายรวมถึงการให้ค�ำปรึกษา
แก่ผู้ที่ใช้กญ
ั ชาเพื่อสันทนาการ เกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยงโดยทั่วไปตลอดจนการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของกัญชาที่อาจเกิดขึ้นได้ (43)
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การพัฒนางานเภสั ชกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการคุ้มครองผู้ป่วย
Ontario College of Pharmacists ได้เสนอแนวทางในการพัฒนางานเพื่อส่งเสริมความสามารถของ
เภสัชกรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม (pharmacy
practice environment) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้กญ
ั ชาเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ซึง่ สามารถน�ำมาปรับ
ใช้กับการสร้างศักยภาพให้เภสัชกรไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาความรู้และความสามารถด้านกัญชา
การมีสว่ นร่วมและการเข้าถึงการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง การฝึกอบรมและวิธกี ารในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม (pharmacy practice environment) เป็น
องค์ประกอบที่จ�ำเป็นในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมที่สุด
• ควรมีการเสริมสร้างหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบวิชาชีพในการได้มาซึง่ ความรู้ ทักษะ และการตัดสิน
ใจที่จ�ำเป็นในการบริบาลเภสัชกรรม (pharmacy service) อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
และมีแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่นี้
เป้าหมาย : เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
ประโยชน์และความเสี่ยงของกัญชา ปฏิกิริยาระหว่างยา และผลกระทบด้านสุขภาพ
2. ให้การดูแลผู้ป่วย ข้อมูลด้านสุขภาพ และค�ำแนะน�ำ
ในขณะทีก่ ารใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์เริม่ มีการใช้อย่างแพร่หลาย เภสัชกรจึงถูกคาดหวัง เพือ่ จัดการ
ปัญหาความต้องการของผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยอาจต้องการรับข้อมูลเกีย่ วกับประโยชน์ ความเสีย่ ง และ
ค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพจากเภสัชกร เกีย่ วกับวิธกี ารใช้ทเี่ หมาะสม สายพันธุ์ การบริหารยา และปฏิกริ ยิ า
ระหว่างยาและสารอื่น ๆ ดังนั้น
• เภสัชกรจะต้องวางแผนพร้อมรับมือกับความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ค�ำ
แนะน�ำในกรณีที่ยังไม่มหี ลักฐานสนับสนุนการใช้ที่แน่ชดั ได้
• เภสัชกรควรมีความเข้าใจพืน้ ฐานของกัญชา และให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยเกีย่ วกับกัญชา ปฏิกริ ยิ า
ระหว่างยาและการรักษาอื่น ๆ
เป้าหมาย : เภสัชกรใช้ความรู้และทักษะในการให้ข้อมูล และค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยโดยค�ำนึงถึง
ประสิทธิภาพ ประโยชน์ และความเสี่ยงของกัญชา ปฏิกิริยาระหว่างยา การรักษาอื่น ๆ และภาวะ
สุขภาพ
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3. จัดท�ำเอกสาร พัฒนา และติดตามข้อมูลผู้ป่วย
เอกสารประกอบเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของมาตรฐานวิชาชีพสุขภาพทุกสาขา
• เภสัชกรควรจัดท�ำเอกสารการใช้งานของผูป้ ว่ ย การตอบสนอง และประสบการณ์การใช้กญ
ั ชา
เพือ่ สร้างข้อมูลผูป้ ว่ ยทีค่ รบถ้วนและส่งเสริมการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นองค์รวมและอยูบ่ นหลักฐาน
เชิงประจักษ์เท่าที่เป็นไปได้
• การใช้และประสบการณ์ท่เี พิ่มขึ้นเกี่ยวกับกัญชา ตลอดจนเอกสารทางคลินิกที่ชัดเจน จะให้
หลักฐานเชิงประจักษ์ทจี่ ะสร้างความเข้าใจทีส่ มบูรณ์มากขึน้ ของการใช้กญ
ั ชาและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ป่วย
• ควรสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของวิชาชีพในการวิจยั เพือ่ เสริมสร้างหลักฐานและพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย
เป้าหมาย : เภสัชกรบันทึกการใช้กัญชาของผู้ป่วยและข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพหรือ
ข้อมูลทางคลินิก เพื่อน�ำมาสร้างฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ครบถ้วน
4. ป้องกันอันตรายจากการใช้กัญชา
ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ เภสัชกรและผูช้ ว่ ยเภสัชกรมีหน้าทีท่ �ำให้มนั่ ใจได้วา่ ผูป้ ว่ ยจะไม่ได้
รับอันตรายจากยาของตนและได้รับประโยชน์จากการรักษา รวมทั้งมีส่วนท�ำให้มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เช่น ผู้ป่วยใช้กัญชา
ในการรักษาตนเอง โดยไม่ได้รับการวินิจฉัยและอาการที่ไม่ได้รับการรักษา ตลอดจนความกังวล
เกี่ยวกับการใช้ในเยาวชน
• เภสัชกรสามารถมีบทบาทส�ำคัญในการชะลอการบริโภคกัญชาของเยาวชน ซึ่งอาจช่วย
ป้องกันผลกระทบในระยะยาวได้
• เภสัชกรยังสามารถวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยทีอ่ าจใช้กญ
ั ชาในการรักษาตนเองและตัดสินใจในการส่งต่อ
ผู้ป่วยสู่ระบบบริการสุขภาพทางเลือก (alternative health services)
• เภสัชกรควรค�ำนึงถึงว่า ผู้ป่วยอาจเข้าถึงกัญชาผ่านแหล่งที่ไม่ได้รับการควบคุมและเตรียม
พร้อมที่จะจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงที่ตามมา เภสัชควรเตรียมพร้อมที่
จะแนะน�ำทางเลือกอื่นในการบริหารกัญชาตามความเหมาะสม
เป้าหมาย : เภสัชกรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม และ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและบุคลากรทางด้านสุขภาพ (44)

23
23
การจัดการความรู้ยากัญชาสำ�หรับเภสัชกร

บทบาทของเภสัชกรในประเทศไทยที่อาจแตกต่างจากต่างประเทศ คือ การผลิต ซึ่งกระบวนการ
ผลิตยานั้นมีความคล้ายคลึงกับยาสมุนไพรชนิดอื่น โดยเฉพาะต�ำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ในการผลิตยาสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ได้ ในส่วนยาสารสกัดกัญชานั้นจุดส�ำคัญ คือ
กระบวนการสกัด สารแคนาบินอยด์ ซึง่ ละลายในตัวท�ำละลายไม่มขี วั้ การเลือกสกัดด้วยตัวท�ำละลาย
ทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้ได้สารส�ำคัญทางยาในปริมาณสูง โดยวิธกี ารสกัดทีน่ ยิ มน�ำมาใช้สกัดกัญชา 4 วิธี
ดังข้างล่าง
1. การสกัดด้วยตัวท�ำละลายแอลกอฮอล์ (alcohol extraction) โดยส่วนมากใช้เอทานอล
เป็นตัวท�ำละลายเพื่อสกัดสารประกอบในกัญชาออกมาและก�ำจัดเอทานอลโดยการระเหย และต้อง
มีการควบคุมปริมาณที่หลงเหลืออยู่ในสารสกัดให้น้อยกว่า 3,000 ppm และปริมาณที่ได้รับต่อวันต้อง
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมเป็นต้น โดยกระบวนการสกัดสามารถท�ำในความดันบรรยากาศหรือภาวะ
สุญญากาศ
2. การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide extraction) วิธีนี้ใช้ความดันสูง
และความร้อนในการเปลีย่ นคาร์บอนไดออกไซด์เป็น supercritical ffl luid วิธนี มี้ คี า่ ใช้จา่ ยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่สูงกว่าการสกัดด้วยแอลกอฮอล์แต่มีข้อดีคือได้ผลผลิตสูงกว่า ซึ่งอาจจะเหมาะสมในการ
ผลิตยาในระยะยาว
3. การสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon extraction) วิธีนี้มักใช้บิวเทน (butane)
เป็นตัวท�ำละลายในการสกัดโดยให้ความร้อนและเพิม่ ความดัน ท�ำให้บวิ เทนเปลีย่ นสถานะจากของเหลว
เป็นไอ ซึ่งง่ายต่อการก�ำจัดออก สารสกัดที่ได้ประกอบด้วย THC, CBD และสารประกอบอื่น ๆ รวมถึง
Terpines อย่างไรก็ตาม ต้องก�ำจัดบิวเทนออกให้หมด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบิวเทนมีความเป็นพิษต่อมนุษย์สงู
4. การสกัดโดยไม่ใช้ตัวท�ำละลาย (solvent-free extraction) ใช้การบดและแร่งท�ำให้ได้
ส่วนโครงสร้างผลึกออกมา เรียกว่า trichomes ซึ่งกัญชาจะพบ trichomes ในดอกเพศเมียเมื่อแยกออก
มาจากช่อดอกจะมีลักษณะคล้ายผงหรือละอองเกสรดอกไม้และใน trichomes จะมี cannabinoids และ
terpenoid ในปริมาณสูง แต่การสกัดด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานาน (42)
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี Thai Pharamacopeia 2020 Supplement ที่ได้จดั ท�ำมาตรฐาน
ยาน�ำ้ มันกัญชาหยอดใต้ลนิ้ และสารสกัดกัญชา 45 รวมถึงข้อก�ำหนดด้านสถานทีแ่ ละคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของยากัญชา 46 ซึ่งเภสัชกรผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้สามารถผลิตยากัญชาที่มีคุณภาพ
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