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ข้อมูลเบือ� งต้นเกี�ยวกับกัญชาทางการแพทย์
หนังสือเล่มนี �มเี นื �อหาเกีย� วกับการใช้กญ
ั ชาเพือ� การบ�าบัดรักษาโรค ซึง� หมายความว่าเราไม่ ได้กล่าวถึงกัญชา
ั ชาเพือ� ประโยชน์ทางการแพทย์
ส�าหรับนันทนาการทีใ� ช้เสพให้เกิดการ ‘เมา’ เนื �อหาจะมุง่ เน้นไปทีก� ญ
โดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ� ให้ขอ้ มูลเชิงลึกแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ ผูค้ วบคุมและผูป้ ่ วยทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ของ Cannabis sativa L. และแนวทางในการน�ากัญชาไปใช้ ในการบ�าบัด
รักษาโรค
กัญชาเป็ นพืชที�ซับซ้อน กัญชามีส่วนประกอบทางเคมีที�สามารถระบุ
ได้ ม ากกว่ า 500 ชนิ ด และสารเคมี ที � พ บในกั ญ ชาแต่ ล ะพั น ธุ์ ก็
แตกต่างกันออกไป มีการใช้กัญชาส�าหรับนันทนาการทั�วโลกมาเป็ น
เวลานานนั บ รุ่น สู่ รุ่น และมั ก มี ค วามเชื� อ มโยงกั บ การก่ อ อาชญากรรม
ซึ � ง ท� า ให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องกั ญ ชาทางการแพทย์ ได้ รั บ ผลกระทบด้ ว ย
นอกจากนี � ส นธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศทํ า ให้ ก ารนํ ากั ญ ชาไป ใช้ ท าง
การแพทย์เกิดความซับซ้อนยิ�งขึ�น อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะผิดกฎหมาย
แต่ผู้ป่วยจํานวนมากทั�วโลกต่างใช้ กัญชาในรูปแบบนํ �ามันเพื�อบรรเทา
อาการ ในขณะที�มีผู้ป่วยจํานวนไม่มากที�สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยา
กัญชาคุณภาพ ซึ�งได้รบั จากแพทย์หรือเภสัชกร การเข้าถึงข้อมูลที�
น่าเชื�อถือและอิงตามหลักฐานยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการจ่ายผลิตภัณฑ์
ยากัญชาคุณภาพเพื�อการรักษาโรค หน่วยงานที�ควบคุมเกี�ยวกับการใช้
ยามักไม่อนุญาตให้มีการใช้สารแคนนาบินอยด์ ซึ �งเป็ นสารออกฤทธิ�
ในกัญชาเป็ นยาที� ใช้รักษาได้ทั�วไป

ในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1960 มีการค้นพบสารแคนนาบินอยด์ที�มี
ฤทธิ�ทางชีวภาพหลักได้แก่ THC และ CBD ในต้นกัญชาและใน
ช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1980 ถึงช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 มีการ
ค้นพบตัวรับสารแคนนาบินอยด์ ในร่างกายมนุ ษย์ ซึ�งถือเป็ นช่วง
เวลาทีส� า� คัญในการค้นพบสารส�าคัญของต้นกัญชาทีม� ผี ลในการบ�าบัด
รักษาโรค และเป็ นการยืนยันประสิทธิภาพทางชีวภาพของการออกฤทธิ�
ของกัญชา ตั�งแต่นั�นมาการทดลองทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่า
กัญชามีศักยภาพในการน�าไปใช้เพื�อบ�าบัดรักษาโรคบางประเภท
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากัญชาท�ีมีคุณภาพและมียากัญชาพร้อม
ใช้งานช่วยให้มีการศึกษาทางคลินิกและข้อมูลที�น่าเชื�อถือ ซึ�งจะช่วย
กําหนดแนวทางการใช้กัญชาเพื�อประโยชน์ ทางการแพทย์ และแยก
กัญชาทางการแพทย์ออกจากการใช้เพื�อนันทนาการ
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1 ยาคืออะไรและกัญชาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ ได้อย่างไร
ยาเป็ นองค์ประกอบหลักในแนวทางปฏิบตั ท
ิ างการแพทย์ทงั� แบบดัง� เดิมและสมัยใหม่ ยาคือเครือ� งมือซึง� ใช้
เพือ� รักษาหรือป้ องกันโรค รวมทัง� ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ แต่ถา้ หากถูกน�าไปใช้อย่างไม่ถกู ต้อง ก็อาจท�าให้
เกิดอันตรายได้เช่นกัน
แพทย์จงึ จ�าเป็ นต้องเข้าถึงยาทีม� คี ณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และต้องมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แพทย์ตอ้ งตัดสินใจทุกครัง� ว่ายา
เหมาะสมกับความจ�าเป็ นของคนไข้หรือไม่ และปริมาณยาที�จ่ายถูกต้อง
ตามระยะเวลาที�เหมาะสม รวมถึงมีคา่ ใช้จ่ายที�ยอมรับได้หรือไม่
แพทย์เองก็ตอ้ งการทางเลือกเช่นกัน ส�าหรับผู้ป่วยที� ไม่ตอบสนองต่อยา
ชนิ ดหนึ�งเท่าที�ควร การรักษาทางเลือกอาจจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ป่วย
ช่วยให้แพทย์หาวิธีการรักษาที�เหมาะสมที�สุดสําหรับผู้ป่วยในความดูแล
จ�านวนผู้ป่วยที�บริโภคกัญชาทางการแพทย์ (สารแคนนาบินอยด์ THC
และ CBD) เพิ�มขึ�นตลอดช่วงทศวรรษที�ผ่านมาพร้อมกับรายงานว่า
ผู้ป่วยได้ รับประโยชน์จากกัญชาในด้านการบรรเทาอาการต่าง ๆ ซึ�งรวม
ถึงอาการปวดเรื�อรัง ปลอกประสาทเสื�อม คลื�นไส้ อาเจียน โรคลมชัก
อาการวิตกกังวล และช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร แต่ ไม่.ได้จํากัด
เพียงอาการเหล่านี�เท่านั�น อาการอื�น ๆ ยังรวมถึงความผิดปกติด้าน
การนอน โรคไฟโบรมั ย อั ล เจี ย กลุ่ ม อาการทู เ ร็ ต ต์ ต้ อ หิ น ที � ไ ม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา โรคโครห์นและลําไส้อักเสบ เป็ นแผล
เรื � อ รั ง โรคพาร์ กิ น สั น โรคข้ อ อั ก เสบรู ม าตอยด์ โรคสมาธิ สั � น
(ADD) และภาวะป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์ รุนแรง (PTSD) ซึ�ง
แต่ละอาการก็มีระดับการตอบสนองที�แตกต่างกัน และในหลาย ๆ
อาการยังจําเป็ นต้องได้รบั การยืนยันด้วยข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที�ดี

กัญชาทางการแพทย์ถือเป็ นยาประเภทใหม่ เนื�องจากกัญชาไม่.ใช่ยา
ครอบจักรวาลหรือยารักษาโรค�จจุบันทั�วโลกไม่ ได้เลือกให้ใช้กัญชาเป็ น
การรักษาล�าดับแรก ในทางกลับกันผู้ป่วยที�มีสิทธิ ได้รับกัญชาคือผู้ท�ี ไม่
� ๆ หรือได้รบั ผลข้างเคียงจากยาที� ไม่สามารถยอมรับได้
ตอบสนองต่อยาอืน
ในขณะที�มีผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพียงบางส่วนเท่านั�นที.� ได้รบั
การขึ�นทะเบียนยาอย่างเป็ นทางการ แต่อย่างไรก็ดียังจําเป็ นต้องเป็ นไป
ตามคุณภาพมาตรฐาน ด้วยเหตุนี�ผู้ควบคุมเกี�ยวกับการใช้ยาของรัฐจึง
มักจัดการกับความต้องการกัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วย และแพทย์
ตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั�นแม้ว่าข้อมูลทางคลินิกและแนวทางการจ่ายยาจะมี
� ่ าเชือ� ถือเพือ� สนับสนุนการพัฒนานโยบาย และ
ความจ�าเป็ น แต่ขอ้ มูลทีน
การตัดสินใจของเจ้าหน้ าที�รัฐก็สา� คัญไม่แพ้กัน

กัญชาทางการแพทย์ถือเป็ นยา
ประเภทใหม่
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ประวัติศาสตร์
กัญชาเป็ นหน�ึงในพืชสมุนไพรที�เก่าแก่ที�สุดที�เรารู้จักได้ มีคําอธิบายถึง
กัญชาในคูม่ อื ยาสมุนไพรโบราณ และมีหลักฐานทางโบราณคดีชี�ว่าพืช
ชนิ ด นี � ก ระจายพั น ธุ จ ากบริ เ วณภู มิ ภ าคเอเชี ย ไปยั ง แอฟริ ก าจนถึ ง
ตะวันออกกลาง และขยายไปยังยุโรปในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล
ในภายหลังมีการใช้งานกัญชาอย่างกว้างขวางเพื�อวัตถุประสงค์ทางด้าน
อุตสาหกรรม และเป็ นส่วนสําคัญของการขนส่งในระยะแรกเมื�อได้รับก
ารแปรรูปเป็ นใยกัญชง ประวัตศิ าสตร์ระบุไว้วา่ การใช้กญ
ั ชาเพือ� การบําบัด
โรคเกิดขึ�นที�ยุโรปราวปี ค.ศ. 1840 โดยนายแพทย์ชาวไอร์แลนด์ชื�อ
William O’Shaughnessy เขาได้สังเกตเห็นการใช้กัญชาเพื�อการ
บําบัดโรคอย่างแพร่หลายในอินเดีย ในทศวรรษถัดมากัญชาได้รบั ความนิยม
เป็ นเวลาสั�น ๆ ในยุโรปและอเมริกามียาเตรียมกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
มากกว่า 10 รูปแบบให้เลือกใช้งานในขณะนั�น ผลิตภัณฑ์กัญชาเหล่า
นี �ได้รับการแนะนําสําหรับอาการต่าง ๆ ทั�งอาการปวดประจําเดือน หืด
ไอ นอนไม่หลับ ปวดในระยะคลอด ไมเกรน คออักเสบ รวมถึงในกรณี
การหยุดใช้ฝ�ิ น ในช่วงเวลานั�นยังไม่มีเคร�ืองมือควบคุมคุณภาพยา และ
ยาเตรียมที�เป็ นมาตรฐาน ผู้ป่วยมักได้รับปริมาณยาที�น้อยเกินไปจนไม่
เห็นผล หรือได้รับมากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง ข้อบกพร่องเหล่าน�ี
ทํ า ให้ ก ารใช้ กั ญ ชาเพื � อ การบํ า บั ด รั ก ษาโรคส่ ว นใหญ่ ถู ก ทดแทนด้ว ย
ยาที�สกัดจากฝิ� น เช่น โคเดอีน และมอร์ฟีน กัญชาจึงค่อย ๆ สูญหาย
ไปจากตํารับยาตะวันตกในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1950 องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ระบุวา่ กัญชาและยาเตรียมจากกัญชาไม่มปี ระโยชน์
ด้านการแพทย์อีกต่อไป
สารสกัดจากกัญชาซึ�งผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตยา Parke Davis & Co

การใช้กัญชาเพื่อการบ�าบัดรักษาโรคเกิดขึน� ที�ยุโรป
ราวปี ค.ศ. 1840 โดยนายแพทย์ชาวไอร์แลนด์ ชื�อ
William O’Shaughnessy
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2 ต้นกัญชา สารเคมีและองค์ประกอบ
กัญชาก็เหมือนกับพืชชนิดอืน
� ทีม� สี ารประกอบทางเคมีหลายร้อยชนิด และยังแบ่งออกเป็ นหลายประเภท บางคน
อาจแบ่งประเภทออกเป็ น indica sativa หรือ ruderallis แต่ทงั � หมดต่างเป็นพืชชนิดเดียวกัน นัน
� คือ
Cannabis sativa L. ซึง� เป็ นพืชในวงศ์ Cannabaceae ผูค
้ นมากมายคุน
้ เคยกับกัญชาในชือ� กัญชง พืชอีก
�
ชนิดหนึ งทีม� คี วามสัมพันธ์ ใกล้ชดิ กับกัญชา คือ H umulus lupulus L. หรือทีร� จู้ กั กันในอีกชือ� ว่า ฮ็อพ
ซึง� เป็ นส่วนประกอบส�าคัญของเบียร์
� ท�ีแห้งแล้งของภูมภิ าคเอเชียกลาง
กล่าวกันว่ากัญชามีต้นกําเนิ ดในพืน
� ที�บริเวณฮินดูกูช แนวเขา
(ที�ราบยูเรเซีย) โดยมีแนวโน้ มว่าจะเป็ นพืน
800 กิ โลเมตรที�ทอดยาวระหว่างชายแดนปากีสถาน และอัฟกานิสถาน
แห่งนีเ� ป็ นสถานที�ส�าคัญของเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ซึ�งเป็ นเครือข่ายเส้นทางการค้าซึ�งเชื�อมต่อทั�วยูเรเซีย เส้นทางการค้าทางบกและ
ทางทะเลได้ช่วยขนย้ายสินค้ามากมายรวม ถึงกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
(ใยกัญชง เมล็ดที�มีนํ�ามัน ของมึนเมา และยา) ไปทางตะวันออกจนถึง
คาบสมุ ท รเกาหลี แ ละทางตะวั น ตกไปจนถึ ง ทะเลเมดิ เ ตอเรเนี ยน
ใน�จจุบันพบว่ามีการปลูกกัญชาอยูท
่ ั�วทุกมุมโลกยกเว้นในพื�นที�ป่าฝน
�
�
เขตร้อนทีมีสภาพอากาศชืน
ต้นกัญชาแบ่งออกเป็ นต้นเพศผู้และต้นเพศเมีย ซึ�งแต่ละประเภทจะ
มีลักษณะการออกดอกที�แตกต่างกัน ต้นกัญชาเป็ นพืชปี เดียว โดย
ทั�วไปต้นกัญชาจะสูงราว 2 ถึง 3 เมตร (7 ถึง 10 ฟุต) และหลังจาก
ออกดอกแล้วจะหยุดการเจริญเติบโตทางล�าต้น หลังจากต้นเพศเมีย
ได้รบั การผสมพันธุ์ เมล็ดจะสุกและต้นจะตายไป

ต้นกัญชาเพศเมีย
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ขนมีต่อม
สารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปี นถูกผลิตขึ�นในต่อมเรซินของกัญชา
ซึง� เรียกว่าขนมีตอ่ ม ขนนีจ� ะอยูบ่ นผิวของทุกส่วนของต้นกัญชาทัง� ต้น
โดยพบว่าจะอยู่หนาแน่ นที�สุดในช่อดอกของต้นกัญชาเพศเมีย

สารแคนนาบินอยด์โดยส่วนใหญ่จะอยู่ ในรูปกรดที�ยังไม่ทํางาน ซึง�
� ก็ตอ่ เมื�อ
สารชนิ ดนี� ที� มีฤทธิ�ทางยา (เช่น THC/CBD) จะถูกสร้างขึน
กัญชาได้รับความร้อนที�อุณหภูมิอย่างน้อย 1 80°C ซึ�งจะส่งผลให้เกิด
กระบวนการ “ดีคาร์บอกซิเลชั�น” เมื�อใช้เครือ� งพ่นไอระเหยสารแคนนาบินอยด์ที�ออกฤทธิ์จะถูกปล่อยออกมาจากขนมีต่อมในรูปไอระเหย
ที�อุณหภูมิ 230°C ซึ�งสามารถสูดเข้าปอดได้

ภาพขยาย: ขนมีต่อมที�ประกอบด้วยสารแคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีนพบได้ บนผิวของทุกส่วนทั�วต้นกัญชา
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ตัวรับสารแคนนาบินอยด์
ตัวรับ CB1
ส่วนใหญ่พบได้ ในสมอง

ตัวรับ CB2
ส่วนใหญ่พบได้ในอวัยวะ

(ฮิปโปแคม�ส ซีรเี บลลัม และซีรบี รัม)

(ม้าม ต่อมทอนซิล และเซลล์ภูมิคมุ้ กัน

ตัวรับทีจ� ับคูก่ ับจี โปรตีน
CB1 และ CB2

ตัวรับ CB2 / CB1
สัญญาณ

� ที�สมองหลายส่วนซึ�งควบคุม
ตัวอย่างเช่น ตัวรับ CB1 มีอยู่ในพืน
การท�างานของสมองและพฤติกรรม สารแคนนาบินอยด์มีผลต่อการ
ตอบสนองทางประสาทสัมผัสและการสั�งการ (การเคลื�อนไหว) อัตรา
การเต้นของหัวใจ การตอบสนองทางอารมณ์ ความอยากอาหารและ
อาการคลื�นไส้/อาเจียน ความไวต่อความปวด การเรียนรู้ และการ
จดจํา และการตัดสินใจขัน
� สูง
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หากมีความรูค้ วามเข้าใจเกี�ยวกับการพัฒนาของ ECS ในมนุษย์มาก
� เราก็จะสามารถท�าความเข้าใจการท�างานของสารไฟโตแคนนาบิขึน
�
นอยด์ THC, CBD และสารแคนนาบินอยด์ชนิดอื�น ๆ ได้ดียิ�งขึน
เช่นกัน ซึ�งความรูค้ วามเข้าใจนี �จะน�าไปสู่การคิดค้นยาที�ดีขน
ึ�

GPCRs
ตัวรับสารแคนนาบินอยด์ เป็ นตัวรับที�จับคู่กับจีโปรตีน
(GPCRs) ซึ�งสามารถพบได้บนผิวเซลล์ของเรากล่าวกัน
ว่าตัวรับเหล่านี� ‘ท�าหน้าที่เ่ สมือนกล่องรับข้อความ ซึ�ง
พูดคุยกับเซลล์และร่างกายของเรา’ GPCRs ท�างาน
หลายหน้าที� ในร่างกายของเรา จึงท�าให้ยาจ�านวนมาก
ซึ�งรวมถึงกัญชาทางการแพทย์ท�างานร่วมกับ GPCRs
มนุษย์สามารถสร้างสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์
ซึ�งมี
อันตรกิริยากับ GPCRs, CB1 และ CB2 โดยเราทราบ
ข้อมูลเกี�ยวกับ endocannabinoids anandamide
(AEA) และ 2-arachidonoylglycerol (2-AG) มาก
ที�สุด

สมองมนุ ษย์

เซลล์ประสาท
สารไฟโตแคนนาบินอยด์

โครงข่ายประสาท
เซลล์ประสาท
ก่อนซินแนปส์

CB1 GPCR

สารสื�อประสาท
สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์

ซินแนปส์

ตัวรับ

สารตัง� ต้น

เซลล์ประสาท
หลังซินแนปส์

กิจกรรม
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แผนภาพด้านล่างนําเสนอข้อมูลโดยสรุปเกี�ยวกับสารแคนนาบินอยด์ชนิดต่าง ๆ ซึ�งได้แก่สารแคนนาบินอยด์ที� ได้จากต้นกัญชา รวมถึงสาร
สังเคราะห์ ในห้องปฏิบัตกิ าร และที�สร้างจากร่างกายของเรา

ชนิ ดของสารแคนนาบินอยด์
สารแคนนาบินอยด์
Cannabis sativa L.

สารไฟโตแคนนาบินอยด์

สารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์
—
O

OH
H
(R)

O

สารสื�อประสาททีส� ร้าง
ขึน� ในสมอง ซึ่งจับกับ
ตัวรับสารแคนนาบินอยด์

H
O

O
HO

THC:

เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล
� อก
THC เป็ นสารประกอบหลักทีอ
ฤทธิต� อ่ จิตและประสาทของกัญชา
OH

HO

CBD: แคนนาบิ ˘ดออล

CBD เป็ นสารประกอบรองที� ไม่

ออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทของกัญชา
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OH
(R)

สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์

O
H
(S)

N
H

OH
(S)

H
O

Anandamide (AEA)

Nabilone:

(สารผสมราซิมิก:
ไอโซเมอริซมึ แบบซิสทรานส์)
ยาสังเคราะห์ทเี� ลียนแบบฤทธิข� อง
สารแคนนาบินอยด์ THC ตามธรรมชาติ

OH

O
O

OH

2-Arachidonoylglycerol (2-AG)

4 คุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพของกัญชาทางการแพทย์อาจมีความแตกต่างกันมาก ซึง� ถือเป็นความเสี�ยงและความไม่แน่นอนแก่
ผู้ป่ วยและผู้สั�งจ่ายยา ท�าไมคุณภาพจึงมีความส�าคัญ
กัญชาถูกน�าไปใช้ ในการศึกษาทางคลินกิ ในมนุษย์ และพบว่าค่อนข้าง
� ๆ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วย
ปลอดภัยส�าหรับผูค้ นส่วนใหญ่ เมือ� เทียบกับยาอืน
บางรายที�บริ โภคกัญชากลับควบคุมอาการของโรคได้แย่ลง และเกิด
ผลข้างเคียงใหม่ เช่น ความอ่อนเพลีย การท�างานของตับผิดปกติ
และเกิดอาการท้องร่วง ไม่มียาชนิดใดที�ปลอดภัยที�สุด ยาทุกประเภท
สามารถก่อให้เกิดความเสีย� งของอาการข้างเคียงและอาการไม่พงึ ประสงค์
ได้ (อาจส่งผลให้เกิดอันตราย) โดยเฉพาะอย่างยิ�งการบริ โภค THC
และสารแคนนาบินอยด์สงั เคราะห์ทอี� อกฤทธิแ� รงในปริมาณมากจะก่อ
ให้เกิดอันตรายได้ (เช่น ความดันโลหิตตํา� ขณะเปลี�ยนท่าทางที�ส่ง
ผลให้ลม้ หรืออาการวิกลจริตระดับเบาไปจนถึงรุนแรง)

ผลิตภัณฑ์ทป�ี ลอดภัยและน่าเชือ� ถือทีส� ดุ คือ ผลิตภัณฑ์ยาทีม� คี ณ
ุ ภาพ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี � จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท�ีดี ในการ
ผลิตยา (GMP) ซึ�งเป็ นมาตรฐานสูงสุดในการผลิตยา GMP เป็ นการ
รับประกันผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตคุณภาพระดับสูงทีม� มี าตรฐาน
ส�าหรับกัญชาทางการแพทย์หลักเกณฑ์ GMP ควรเริม� ต้นตัง� แต่ขน
�ั ตอน
แรกสุด คือ การเพาะปลูกไปจนถึงกระบวนการผลิตทัง� หมดและ
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป ไม่ใช่ เพียงการควบคุมบรรจุภัณฑ์ ช่ อดอก
กัญชาหรือการผลิตนํ�ามันสกัดภายใตหลักเกณฑื์ GMP ทุกขั�นตอน
ของการผลิตยาและกระบวนการทดสอบจะต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
ชัดเจน บุคลากร สถานที� และวัตถุดิบต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
สูงสุด กระบวนการเหล่านี จ� ะช่วยให้ผปู้ ่ วยและผูส้ ง�ั จ่ายยาได้รบั ผลิตภัณฑ์
ที�ปลอดภัยและน่ าเชื�อถือที�สุด
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จากการเพาะปลูกกัญชาสู่ช่อดอกกัญชา
ภาพประกอบด้านล่างน�าเสนอวงจรการเจริญเติบโตของพืชที�ปลูกในร่มและการผลิตช่อดอกกัญชาคุณภาพระดับเภสัชภัณฑ์ท�มี ีมาตรฐาน
และได้รับการรับรอง GMP

การตัดกิ�งตอน

พืชถูกน� ำไปวางในฉนวนใยหิน

20

พืชถูกน� ำไปวางในห้องเพาะ

ต้นกัญชาที�เก็บเกี�ยวได้ถูกน�ามาอบแห้ง

ล�ำต้นและใบถูกน� ำออก

ช่อดอกกัญชาถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
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5 รูปแบบยาเตรียมและการให้ยา
� ๆ ทีม� รี ปู แบบยาเตรียมหลากหลายประเภท (เช่น การสูดไอระเหย
กัญชาทางการแพทย์กเ็ หมือนกับยาชนิดอืน
การให้ยาทางปาก การส่งยาผ่านผิวหนัง) เพือ� สนองความต้องการของผ้ปู ่ วยทีแ� ตกต่างกันไป วิธกี ารบริหารยา
หรือรับกัญชาทางการแพทย์จะขึน
� อยู่กับรูปแบบยาเตรียม
ในเนื�อหาส่วนนี�เราจะมาพูดถึงวิธีการรับกัญชาทางการแพทย์ท�ีเป็ นที�
นิยมที�สุดในหมู่ผู้ป่วยทั�วโลก และในเนื �อหาส่วนถัดไปเราจะพูดถึง
กระบวนการที�กัญชาถูกดูดซึม กระจายตัว เผาผลาญ และขับออก (น�า
ออก) จากร่างกายของเรา

รูปแบบยาเตรียมมีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วย ได้แก่:
• ผู้ป่วยรับยาเข้าไปตามปริมาณที�กา� หนดในแต่ละวันหรือไม่
• พวกเขารับยาเมื�อไร (ช่วงเวลาของวัน)
• พวกเขารับยาบ่อยเพียงใด (ความถี� ในการใช้ )
• พวกเขาต้องได้รับยาปริมาณเท่าไร (ปริมาณการรับยารวมใน
แต่ละวัน)
� และจะทนอาการข้างเคียงเหล่านัน
�
• อาการข้างเคียงที�เกิดขึน
อย่างไร

การสูดไอระเหย – ด้วยปอด
รูปแบบยาเตรียม

การใช้เครื่องพ่นไอระเหยหรือเครื�องมือสูดไอระเหยทางการ
แพทย์ ผู้ป่วยจะสูดสารแคนนาบินอยด์ (จากช่อดอกกัญชา)
ในรูปแบบไอระเหยซึ�งจะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดผ่านทาง
ปอด
การสูดไอระเหยได้รับการพิสูจน์ วา่ เป็ นวิธีการบริหารยาที�มีประสิทธิภาพ
ปอดจะดูดซึมไอระเหยท�ีสูดเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว ยาออกฤทธิ�ได้ทันที
จึงถือว่าเป็ นทางเลือกทีด� สี า� หรับผูป้ ่ วย ไอระเหยจะมีสารแคนนาบินอยด์
และเทอร์ปีนในปริมาณทีส� มํา� เสมอและวัดค่าได้รวดเร็วของการออกฤทธิ�
� หรือการรับยาในปริมาณทีเ� หมาะสม
ยาท�าให้การปรับขนาดยาท�าได้งา่ ยขึน
โดยไม่เกิดอาการข้างเคียง และยังบรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็ว ปริมาณ
สารแคนนาบินอยด์ที�ถูกนําส่งจะขึ�นอยุ่กับความลึกของการสูดลมหายใจ
และการกลัน� หายใจ แม้วา่ การสูดไอระเหยจะท�าให้ระดับสารแคนนาบินอยด์ ในเลือดสูง แต่ผลที� ได้เมื�อเทียบกับการบริหารยาทางปากแล้ว
จะมีระยะเวลาการออกฤทธิท
� �สี ั�นกว่า

เครือ� งพ่นไอระเหยทางการแพทย์

เนื� องจากการสูบกัญชายังคงมีความเสี�ยง�จจุบันผู้ป่วยจึงมองหา
เครือ� งพ่นไอระเหยหรือเคร�ืองมือสูดไอระเหยแบบพกพาที�น่าเชื�อถือ
และราคาไม่สงู มาก งานวิจยั ระบุวา่ การพัฒนาเครือ� งพ่นไอระเหยและ
เทคโนโลยีการสูดไอระเหยยาจะมีความก้าวหน้ าอย่างมากในด้าน
คุณภาพของอุปกรณ์
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เครื�องพ่นไอระเหยทางการแพทย์ ส�าหรับการบริหารยาโดยใช้ช่อดอก
กัญชาอาจท�าให้เรานึกถึงบุหรี� ไฟฟ้ า ซึ�งในความเป็ นจริงแล้วมีความ
แตกต่างกันอยู่มาก โดยไอระเหยจะไม่มีส่วนประกอบของนิ โคติน โพร
ไพลีนไกลคอนเหลว กลีเซอรอล และกลิ�นรสสังเคราะห์ รวมถึงไม่มี
ื เครือ� งพ่นไอระเหย
ควันไอระเหยขนาดใหญ่ที�เป็ นพิษและรบกวนผู้อ�น
� งมือสูดไอระเหย) เป็ นเครือ� งมือที�นําส่งยาที�มีประสิทธิภาพ
(หรือเครือ
ปลอดภัย และผู้ป่ วยใช้งานง่าย

การสูบ

ท้ายทีส� ดุ แล้ว การสูบกัญชาทางการแพทย์จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขุ ภาพ
ของผูป้ ่ วยจึงไม่แนะน�าให้ ใช้วธิ กี ารนี� สารประกอบไพโรไลซิสทีเ� ป็ นพิษ
� เมื�อมีการสูบ (หรือการเผาไหม้) โดยทั�วไปจะมีการม้วน
จะถูกสร้างขึน
ช่อดอกกัญชาท�าเป็ น ‘บุหรีส� อดไส้กัญชา’ และสูดสารแคนนาบินอยด์
ในรูปแบบควันเข้าไปยังปอด ยาจะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดผ่าน
ทางปอด การสูบกัญชาท�าให้ยาออกฤทธิ�อย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นผล
ภายในไม่ก�น
ี าที แม้ว่าการสูบจะทําให้ระดับสารแคนนาบินอยด์ ในเลือด
สูง แต่ผลลัพธ์ที�ได้เมื�อเทียบกับการให้ยาทางปากแล้วจะมีระยะเวลา
สั�นกว่า ยิ�งไปกว่านั �นหากกัญชาไม่ได้มาตรฐาน ปริมาณ THC และ
CBD ในช่อดอกกัญชาอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละรอบการผลิต
ปริมาณ THC ทีถ� กู น�าส่งจะขึน� อยูก่ บั ความลึกของการสูดลมหายใจ ปริมาณ
ในการสูบ และระยะเวลาการกลัน
� หายใจ

ช่อดอกกัญชาคุณภาพระดับเภสัชภัณฑ์

เพื�อให้ไอระเหยสามารถน�าส่งสารแคนนาบินอยด์และบ�าบัด
รักษาโรคในระดับคงที� ผลิตภัณฑ์กัญชาที� ใช้ต้องมีคุณภาพ
ระดับเภสัชภัณฑ์ ช่อดอกกัญชาควรมีมาตรฐานทางพันธุกรรม
และเคมีตามมาตรฐานทางเภสัชกรรม ในมุมมองเรือ� งความ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ช่อดอกกัญชาควรปราศจากจุลน
ิ ทรีย์ การ
ปนเปื � อนยาฆ่าแมลง สิ�งเจือปน และโลหะหนัก ซึ�งเป็ นคุณ
สมบัติท�ท
ี �าให้ ไอระเหยปลอดภัยต่อการสูดเข้าปอด
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ทางปาก – ผ่านทางปาก
รูปแบบยาเตรียม
สารแคนนาบินอยด์ (สารสกัดจากพืชทัง� ต้นหรือสารแคนนาบินอยด์
สกัดแยก) ที� ให้ทางปากโดยการกลืน (ทางปาก) หรือดูดซึมจาก
ทางใต้ลน
ิ � เมื�อกลืนยาเข้าไป ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทาง
กระเพาะอาหาร ล�าไส และตับ เมื�อให้ยาดูดซึมทางใต้ลน
ิ � ยาจะ
ไม่ผา่ นตับและเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง

ยาเตรียมส�าหรับการให้ทางปากเป็ นรูปแบบยาเตรียมที�คน
ุ้ เคยรูปแบบ
เหมือนกับยาที�ผู้ป่วยรับประทานอยู่แล้ว ช่วยให้การบริหารยาทําได้ง่าย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวสารสกัดกัญชาเข้มข้นจึงเริม� ได้รบั ความนิยมมากขึน�

นํ �ามัน

� สารสกัดจาก
ผู้ป่วยเริม� หันมาใช้สารสกัดจากช่อดอกกัญชากันมากขึน
กัญชาทัง� ต้นมีสารแคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีนในรูปแบบยาเตรียม
ที�มีความเข้มข้น จึงมักถูกเรียกว่า “นํ �ามัน” เนื� องจากมีเนื �อเหนี ยว
หนืดสีเข้ม สารสกัดจะถูกละลายในนํ �ามัน (เช่น นํ �ามันมะกอก
ทานตะวัน ถั�วลิสง) เพื�อท�าหน้าที�เป็ นตัวพาและช่วยให้การบริหาร
ยาท�าได้ง่ายขึ�น
การใช้ยาในแต่ละครั�งสามารถท�าโดยใช้หลอดหยดหยดยาไว้ใต้ล�ิน ยา
จะถูกดูดซึมผ่านชัน
� เยือ� เมือกบุผวิ ในปาก (เรียกว่าการดูดซึมใต้ลน
ิ� ) และ
จะเข้าไปสู่กระแสเลือด
การน�าส่งยาใต้ลน
�ิ เป็ นการบริหารยาทีส� ามารถเพิม� ปริมาณยารวมทีร� า่ งกาย
รับได้ หมายความว่าผู้ป่วยรับยาปริมาณเพียงเล็กน้ อย แต่ยังคงให้ ได้
ผลรักษาเหมือนเดิมเมือ� เทียบกับการกลืนแคปซูลหรือการดืม� ชา รูปแบบ
ยาเตรียมส�าหรับการให้ยาใต้ล�ินเป็ นยาเตรียมรูปแบบทีม� คี วามน่ าเชือ� ถือ

การส่งยาผ่านผิวหนั ง (Transdermal)
การบริหารยาผ่านทางผิวหนั ง
รูปแบบยาเตรียม
เป็ นการส่งยาผ่านผิวหนั งรูปแบบยาเตรียมโดย
ทั�วไปได้แก่ครีมที�ทาลงบนผิวหนั งหรือเยื�อเมือกบุผิว และแผ่น
แปะผิวหนั ง ซึ�งเป็ นการแปะแผ่นติดที�มียาอยู่ลงบนผิวหนั ง
โดยตรง ผู้ป่วยจะค่อย ๆ ได้รับยาปริมาณที�เฉพาะเจาะจงใน
เวลาที�กําหนด
Transdermal

รูปแบบยาเตรียมที�ส่งผ่านทางผิวหนั งได้มีการวิจัยเกี�ยวกับการใช้งาน
ทางคลินิกและการนํ าไป ใช้งาน �จจุบันมีการใช้รูปแบบยานี � เพื�อ
รักษาอาการทางผิวหนั งบางประเภทและอาการปวดกล้ามเนื �อเฉพาะที�
หรือปวดข้อ
สารแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่ ไม่ชอบนํ �า (แทบไม่เกาะกับนํ �า) จึงทําให้
หารูปแบบยาเตรียมสําหรับการบริหารยาทางผิวหนั งที�น่าเชื�อถือและ
สามารถทําให้ระดับความเข้มข้นยาในเลือดอยู่ ในระดับที�เหมาะสมได้
ยาก อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนาโนรูปแบบใหม่อาจพิชิตข้อจํากัดนี � ได้
รูปแบบยาเตรียมแบบครีมมีวตั ถุประสงค์เพือ� ใช้ทาและออกฤทธิเ� ฉพาะที�
ซึ�งไม่จําเป็ นต้องมีการส่งผ่านผิวหนั งไปสู่กระแสเลือด
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ความสําคัญของรูปแบบยาเตรียม
รูปแบบยาเตรียมของกัญชาทางการแพทย์จะเป็ นตัวกําหนด
ช่วงเวลาทีย� าออกฤทธิ� ความแรง และระยะเวลาทีย� าออกฤทธิ�
(การกระจายยาและการออกฤทธิข� องยาในร่างกายของเรา) �จจัย
หลักที�กําหนดการเลือกรูปแบบยาเตรียมได้แก่:
• ความแม่นยําของขนาดยา – ความแม่นยําของวิธีการบริหาร
ยาจะวัดจากการที� ได้รบั ยาตามปริมาณที�ตอ้ งการหรือไม่ เพื�อ
หลีกเลีย� งไม่ ให้ ได้รบั ยาตํา� กว่าขนาดหรือเกินขนาด และเกิด
อาการข้างเคียง
• ชีวปริมาณออกฤทธิ์ – ปริมาณยาบางส่วนทีเ� ข้าสู่กระแสเลือด
เพื�อให้ผลด้านการบ�าบัดรักษาโรค โดยทั่วไปการฉีดยาเข้า
เส้นเลือดด�าท�าให้ ได้รบั ชีวปริมาณออกฤทธิ� (โดยตรงเข้า
กระแสเลือด) มากที�สุด ตามมาด้วยรูปแบบยาเตรียมส�าหรับ
การสูดไอระเหย การให้ยาใต้ลน
ิ � การให้ยาผ่านเยื�อเมือกข้าง
แก้มในปาก การให้ยาผ่านทวารหนั ก ปากและผิวหนังตาม
ล�าดับ
• การเริม� ออกฤทธิ�ของยา – ระยะเวลาที� ใช้ก่อนจะรูส้ ึกถึงฤทธิ�
ของยา
• ระยะเวลาออกฤทธิ� – ช่วงเวลาที�ยาออกฤทธิ�
• ความแม่นย�าในการรับยาซํา� - ระดับปริมาณยาที� ให้ผปู้ ่ วย
เพื�อให้ ได้รับผลรักษาแบบเดิมควรจะมีความแม่นยํา
• ความปลอดภัย – รูปแบบยาเตรียมที� ใช้งานง่าย มีคุณภาพดี
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายและอาการข้างเคียงที� ไม่สามารถ
ทนได้

6 สารแคนนาบินอยด์ออกฤทธิ� ในร่างกายได้อย่างไร
การก�าหนดว่ายาจะทํางานอย่างไรในร่ายกายผู้ป่วยแต่ละรายเป็ นเรือ� งสําคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของยา การทีส� ารแคนนาบินอยด์ THC และ CBD กระจายในร่างกาย (เภสัชจลนศาสตร์) แตกต่าง
� อยู่กับวิธีการได้รบั ยา ระยะเวลาออกฤทธิ�จะขึน
� กับขนาดยา รูปแบบยาเตรียม และวิธีการให้ยา
กันไปโดยขึน
ทัง� ทางปอด ปาก ลําไส้ หรือผิวหนั ง

เภสัชจลนศาสตร์

� บในกัญชามักอยูใ่ นรูปกรดที� ไม่ออกฤทธิ�
และ CBD ส่วนใหญ่ทีพ
จึงต้องมีการให้ความร้อนเพื�อเอากลุ่มคาร์บอกซิลออกเพื�อให้ THC และ
ั กิ ระบวนการนี เ� รียกว่า “ดีคาร์บอกซิเลชัน
� ”
CBD ออกฤทธิ� ได้ ในทางปฏิบต
โดยจะให้ความร้อนช่อดอกกัญชาในเครือ� งพ่นไอระเหย หรือให้ความร้อน
กับสารสกัดจากช่อดอกกัญชาก่อนจะนําไปใส่ในสารละลาย

เภสัชจลนศาสตร์มตี วั ย่อคือ PK เภสัชจลนศาสตร์เป็ นการศึกษา
การเคลื�อนที�ของยาเมื�อเข้าสู่รา่ งกาย โดยมีตวั ย่อ ADME ที� ใช้
อธิบายการดูดซึม (Absorption) การกระจายตัว (Distribution)
กระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) และการขับออก
(Excretion) จากร่างกายในขัน
� สุดท้าย

THC

การดูดซึมสารแคนนาบินอยด์ทส�ี ดู ไอระเหยเข้าไปจะส่งผลให้ระดับความ
� มากทีส� ดุ (จุดสูงสุด) ภายในไม่กน
�ี าที (ดูทร�ี ปู ภาพ)
เข้มข้นในเลือดเพิม� ขึน
�
ฤทธิ�ต่อสมองจะเริ�มแสดงผลภายในไม่กีวินาทีจนถึงไม่กี�นาที และจะ
ออกฤทธิ�สูงสุดหลังจากผ่านไป 15-30 นาที โดยฤทธิ�จะหมดภายใน
2-3 ชั�วโมง
การกลืนสารแคนนาบินอยด์จะท�าให้การดูดซึมช้าลง ความเข้มข้นสูงสุด
� ช้าลง เมื�อรับสารผ่านการกลืน
ในเลือดจะมีปริมาณน้อยกว่าและเกิดขึน
ฤทธิ�ตอ่ สมองจะแสดงผลช้าลง 30-90 นาที และจะออกฤทธิ�สูงสุดหลัง
จากผ่านไป 2-3 ชั�วโมง ฤทธิ�จะมีผลอยู่ราว 4-12 ชั�วโมง

ชีวปริมาณออกฤทธิ�เป็ นการระบุสัดส่วนยาที�เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด
หลังจากให้ยาชีวปริมาณออกฤทธิ�ของ THC และ CBD เมื�อให้ยาทาง
ปากมีคา่ ตํา� การสูดไอระเหยสารแคนนาบินอยด์ จึงมีประสิทธิภาพดีกว่า
และมีความน่าเชื�อถือมากกว่า เมื�อเทียบกับการให้สารผ่านทางปาก

Plasmaมข้drug
concentration
ความเข้
นของยาในพลาสมา

การดูดซึมและการกระจายตัว

ระยะเวลาทีค� วามเข้มข้นของ
ยาในเลือดสูงสุด
Maximum
(peak)
ความเข้
มข้นของยามาก
่สุด (สูconcentration
ทีdrug
งที่สุด)

Time
ระยะเวลา

ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของยาเป็ นการอธิบายความเข้มข้นของยาใน
พลาสมาเลือดในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
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THC และ CBD เป็ นสารประกอบที�ละลายได้ ในไขมัน (เกาะกับไขมัน
ได้ด)ี ซึ�งจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วผ่านปอด ซึ�งส่งผลให้การสูดไอระเหย
ทําได้สะดวกและเป็ นวิธกี ารบริหารยาที�ออกฤทธิ�เร็ว ท�าให้การไทเทรต
� และได้รับผลทางชีวภาพที�ต้องการ
ปรับปริมาณยาที�ต้องการง่ายขึน
�
THC ทีสูดดมเข้าไปประมาณ 25% จะเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด

การก�าจัดสารแคนนาบินอยด์ และเมทาบอไลท์เกิดขึน� อย่างช้า ๆ
เนื� องจากสารพวกนีเ� คลื�อนที�ออกจากไขมันและเนือ� เยื�ออื�น ๆ ใน
ร่างกายกลับเข้าไปสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ

การกระจายตัวของสารแคนนาบินอยด์ในร่างกายถูกก�าหนดจากการ
จับตัวกับไขมัน (การละลายในไขมันของสาร) และการจับกับโปรตีน
ในเลือด THC จะกระจายตัวไปทั�วทัง� ร่างกาย โดยเฉพาะในเนือ� เยื�อ
� ตามความถี� ในการใช้สาร
ไขมัน การสะสม THC ในร่างกายจะเพิ�มขึน
�
และระยะเวลาในการใช้สารที�เพิ�มขึน

กระบวนการเมแทบอลิซึมและการก�าจัดออก
สารแคนาบินอยด์ส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม โดยใช้
กลุ่มเอนไซม์ ในตับที�เรียกว่าไซโตโครม พี450 (CYP450) เช่นเดียว
� ๆ อีกมากมาย เอนไซม์เหล่านี จ� ะเปลีย� นแปลงสารแคนาบินอยด์
กับยาอืน
ทางเคมีเพื�อน�าสารออกจากร่างกาย (การขับออก) นอกเหนื อจากตับ
แล้ว เนื �อเยือ� อื�น ๆ เช่นหัวใจและปอดก็สามารถน�าสารแคนาบินอยด์
ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมได้แม้ว่าจะท�าได้ ในระดับที�น้อยกว่า
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของ THC และ CBD มีแนวทางทีค� ล้ายคลึงกัน
การก�าจัดยาออกเป็ นการน�ายาออกจากร่ายกายของเราโดยสมบูรณ์ กระบวน
การเมแทบอลิซมึ เป็ นวิธห
ี ลักในการน�า THC ออกจากร่างกายในขณะที�
CBD จะถูกขับออกโดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงทางเคมีภายในระยะเวลา
5 วันหลังจากรับยาไปครัง� หนึ� ง THC จะถูกขับออกไปประมาณ 80–90%
� ผ่านทาง
การขับออกของ THC และเมทาบอไลท์ของมันเกิดขึน
อุจจาระและ�สสาวะ หลังจากสูดไอระเหยเข้าไปแล้ว ปริมาณสารที�
ดูดซึมราว 25% จะถูกขับออกผ่าน�สสาวะ และ 65% ถูกขับออกผ่าน
ทางอุจจาระ THC ปริมาณเพียงเล็กน้ อยเท่านั �นที�ถูกขับออกโดยไม่มี
การเปลี�ยนแปลงทางเคมี ยาที� ได้รบั ทางปากปริมาณน้ อยกว่า 5% ถูก
พบว่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงทางเคมี ในอุจจาระ เมทาบอไลท์ของ THC
พบได้ ใน�สสาวะและอุจจาระเป็ นระยะเวลาหลายสัปดาห์
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กระบวนการเมแทบอลิซึมในตับและ THC
เมทาบอไลท์เป็ นสารทีส� ร้างขึน� ระหว่างกระบวนการเมแทบอลิมซึม
ซึ�งเป็ นผลผลิตที�แยกออกมา หลังจากกลืนยาเข้าไป ยาจะถูก
ดูดซึมในลําไส้เล็กและถูกพาไปยังตับก่อนจะผ่านกระบวนการ
เมแทบอลิซึม ซึ�งเรียกว่ากระบวนการเมแทบอลิซึมในตับ
กระบวนการเมแทบอลิซึมในตับจะลดความเข้มข้นของยาลงไป
อย่างมาก ซึ�งทําให้ปริมาณยาดัง� เดิมเพียงส่วนหนึ� งเท่านัน� ที�เข้า
สู่ระบบไหลเวียนเลือด ในบางกรณีเมทาบอไลท์อาจออกฤทธิ�
แรงและยาวนาน สําหรับ THC นัน
� เมทาบอไลท์ 11-hydroxyTHC (11-OH-THC) ออกฤทธิต
� อ่ จิตประสาทมากกว่า THC เป็ น
สองเท่า การบริหารยา THC โดยการสูดไอระเหยจะเป็ นการ
หลีกเลี�ยงกระบวนการเมแทบอลิซึมในตับและการเปลี�ยนเป็ น
11-OH-THC อย่างรวดเร็ว

โรคลมชัก
โรคลมชักโดยทั�วไปสามารถควบคุมอาการได้ดว้ ยการให้ยาอย่างไรก็ตาม
มีผู้ป่วยโรคลมชักจํานวนมากที่่ ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ดี ในช่วง
ต้นปี ค.ศ. 1979 มีผลการศึกษาจากห้องปฏิบัตกิ ารยืนยัน ฤทธิ�ตา้ น
อาการชักของ CBD (สารบริสุทธิ)� ในการศึกษาทางคลินกิ (การศึกษา
ขนาดเล็ก) และการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า CBD สามารถลดความถี�
และความรุนแรงของอาการชักได้ เมื�อรวมกับฤทธิ�ตอ่ จิตประสาทที�หาย
ไปแล้ว ผลลัพธ์ท�ีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ CBD ในการรักษา
โรคลมชักในมนุ ษย์
อย่างไรก็ดขี ้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท�รี ายงานออกมามีคณ
ุ ภาพตํา� ซึ�งทํา
ให้ ไม่สามารถหาข้อสรุปทีแ� น่ นอนเกีย� วกับศักยภาพของสารแคนนาบินอยด์
ในการรักษาโรคลมชักได้ นอกจากนันข้
� อมูลความปลอดภัยและการทน
ต่อยาแคนนาบินอยด์ ในผู้ป่วยเด็กยังไม่เป็ นที�แน่ ชัด แม้วา่ CBD จะมี
ประสิทธิภาพในการลดอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก แต่ก็ยังจําเป็ นต้อง
มีการวิจยั ทีม� กี ารควบคุมอย่างรัดกุมมากขึน� เพือ� ทําความเข้าใจประโยชน์
ทางคลินกิ ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี � ได้อย่างสมบูรณ์

ขนาดยา รูปแบบยาเตรียม และการไทเทรตปรับ
ขนาดยา

ผู้ป่วยแต่ละรายจะตอบสนองต่อกัญชาทางการแพทย์แตกต่างกัน เช่น
� ๆ การตอบสนองของผูป้ ่ วยขึน� อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์
เดียวกับยาประเภทอืน
กัญชาที� ใช้ภาวะที� ได้รบั การรักษา ระยะเวลาการรักษา วิธีการให้ยา และ
พันธุกรรม การใช้สารแคนนาบินอยด์ตา่ ง ๆ ในบางสัดส่วนจะเกิดฤทธิ�
� ฐานบางอย่าง และแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถทนต่อฤทธิ�ของยา
พืน
ได้ดกี ว่าการใช้สารประกอบเดีย� ว (โดยเฉพาะการรับ THC ในปริมาณ
สูง)
โดยปกติแพทย์จะให้คาํ แนะนํ าเกีย� วกับการไทเทรตปริมาณยา (การปรับ
ขนาดยาเพื�อให้ ได้รับผลตามที�ต้องการ) เพื�อหาปริมาณยาต่อวันที�
เหมาะสมที�สุด ซึ�งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลในการรักษาโรคที�ดีและลด
อาการไม่พึงประสงค์ ให้เหลือน้อยที�สุด

เกณฑ์ ในการรักษาจะให้คา� แนะน�าผู้ป่วยเกี�ยวกับ:
• ปริมาณยาเริม� ต้นที�เหมาะสม
• วิธีเพิ�มปริมาณยา (ปริมาณยาตํา� สุดและสูงสุด)
• วิธห
ี าปริมาณการรับยาต่อวันที�เหมาะสมที�สุด โดยพิจารณาจาก
�
ความรุนแรงของอาการของผู้ป่วย และความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึน
จากการให้ยาชนิดอื�น
• วิธีท�าให้ปริมาณการรับยาต่อวันคงที�
• อันตรกิริยาระหว่างยาและอาหาร
• วิธีลดความเสี�ยงจากอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ท�เี กิด
�
ขึน
• แผนการยุติการรักษาในกรณีท�กี ารตอบสนองไม่ดี

ความปลอดภัย
อันตรกิรยิ าระหว่างยาที�อาจเกิดขึน� ได้

ยาแต่ละตัวอาจเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกันได้ ความเสี�ยงจะเพิ�มมาก
� ในกรณีที�ผู้ป่วยรับประทานยาจํานวนมากพร้อมกัน ในความเป็ น
ยิ�งขึน
� บั ซ้อนและ
จริงแล้ว ผูป้ ่ วยที� ได้รบั กัญชาทางการแพทย์มกั จะมีภาวะทีซ
รับประทานยาหลายชนิด
กัญชาทางการแพทย์อาจมีอันตรกิรยิ ากับยาหลายชนิ ด ดังนั �นจึงควร
ระมัดระวังเมื�อต้องสั� งจ่ายยาร่วมกับยาที�มีผลข้างเคียงในลักษณะที�
ระงับประสาท ซึ�งรวมถึงการดื�มสุราด้วยเช่นกัน การผสมผสาน
ระหว่างสารแคนนาบินอยด์และยาระงับประสาทอาจส่ งผลต่อระยะ
เวลาในการตอบสนอง การประสานงานของกล้ามเนื � อและประสาท
รวมถึงสมาธิ อีกทัง� สารแคนนาบินอยด์ยังอาจมีอันตรกิรยิ ากับยารักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น อะดรีนาลีน เบต้าบล็อกเกอร์ และ
ยาขับ�สสาวะ) ไม่เพียงเท่านั �น THC ยังดูเหมือนว่าจะเพิม� การออกฤทธิ�
ของโอปิ ออยด์ (เช่น โคเดอีน มอร์ฟีน) อีกด้วย
� สุด ก่อนที�จะสั�งจ่ายยาร่วมกัน ซึ�งรวม
ข้อมูลข้างต้นนี � ไม่ถือเป็ นที�สิน
ถึงยาที�มีอันตรกิรยิ ากับเมตาบอลิคเอนไซม์ CYP-450 ควรดําเนินการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วน
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อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึน�

ความเสี�ยง

โดยทั�วไปแล้วผู้ป่วยทนต่อฤทธิ�ของกัญชาทางการแพทย์ ได้เป็ นอย่างดี
อาการข้างเคียงตามปกติจะคงอยูเ่ พียงชัว� ครู่ อีกทัง� มักจะไม่เป็ นอันตราย
� อาการข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดขึน
�
และหายไปเมื�อทนต่อยาได้มากขึน
่
หลังจากได้รบั กัญชาทางการแพทย์ ในปริมาณมาก หรือในกรณีที่ ใช้
� อย่างรวดเร็วหลังการใช้ สัญญาณที�
ร่วมกับสารอื�น ๆ โดยมักจะเกิดขึน
บ่งบอกถึงอาการข้างเคียงได้แก่:

การจ่ายยาส�าหรับผู้สูงอายุ

•
•
•
•
•

ปากแห้ง
ตาแดง
� งึ ประสงค์)
ความอยากอาหารเพิม� ขึน� (ซึง� อาจเป็ นอาการข้างเคียงทีพ
ภาวะเคลิม� สุขอย่างอ่อน ๆ
� ตัวของผู้ ใช้ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง� ในช่วงเวลาไม่กชี� ว�ั โมง
ความตืน
ทันทีหลังได้รบั ยา
�
• อัตราการเต้นของหัวใจเพิ�มขึน
• ความดันโลหิตลดตํา� ลง และมีอาการเวียนศีรษะ

ปกติแล้วอาการข้างเคียงทัง� หมดจะค่อย ๆ ลดน้ อยลงและหายไปภายใน
� อยู่กับปริมาณที่่ ได้รบั และวิธีการให้ยา
ไม่กี�ช�ัวโมง ทัง� นีข� ึน

การใช้ยาเกินขนาด
การเตรียมแนวทางเวชปฏิบัติ โดยทั�วไปแล้วจะสามารถป้ องกันการใช้
ยาเกินขนาดได้ ในกรณีที่่ ใช้ยาที�มี THC เป็ นส่วนประกอบในปริมาณ
มากเกินไป ผู้ป่วยอาจประสบกับภาวะเป็ นพิษได้ ซึ�งมักจะระบุวา่ เกิด
ภาวะเคลิม� สุขอย่างอ่อน ๆ หรือส่ งผลให้ผู้ป่วยเงียบสงบหรือง่วงซึม
สําหรับบางกรณี ผู้ป่วยอาจเผชิญกับภาวะที�ความคิดบิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริง ความวิตกกังวลระดับเล็กน้อย รวมถึงอัตราการเต้นของ
หัวใจและความดันโลหิตที�เปลี�ยนแปลงไป ในกรณีตา่ ง ๆ ที�กล่าวถึง
เหล่านี � ส่วนใหญ่แล้วการให้ผู้ป่วยนั� งลงหรือนอนลงในบริเวณที�สงบ
และสบายนั บว่าเพียงพอแล้ว แต่ถา้ จะให้ดยี งิ� ขึน� ควรมีบคุ คลที� ใกล้ชดิ
คอยพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยเช่นกัน การใช้ยาเกินขนาดในปริมาณที�สูง
มากอาจก่อให้เกิดสภาวะวิกลจริต หรือภาวะทางจิตเวชอื�น ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ�งกับผู้ป่วยที�มีความบกพร่องทางพันธุกรรมอยู่ก่อนแล้ว
(ดูที�ดา้ นล่าง)
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แน่ นอนว่า กั ญ ชาทางการแพทย์ ย่ อ มมี ค วามเสี� ย งเช่ น เดี ย วกั น กั บ
ยาตัวอื�น �จจัยความเสี�ยงที�รกู้ ันทั�วไป รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ได้มี
การระบุไว้ โดยสังเขป ในรายการด้านล่างนี � อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดัง
� สุด
กล่าวไม่ถือเป็ นที�สิน

ผู้ป่วยสูงอายุนั�นจะไวต่อฤทธิ�ของกัญชาทางการแพทย์ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง THC) ในส่วนที�เกี�ยวกับระบบประสาท จิตประสาท และความ
ดันโลหิตตํา� เมื�อเปลี�ยนท่าทาง (รูส้ ึกวิงเวียนหรือมึนศีรษะ) มากกว่า
ผู้ป่วยรายอื�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งสําหรับผู้ป่วยสูงอายุซึ�งมักจะพลัดตก
หกล้มและผู้มีภาวะสมองเสื�อม หากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ผู้ป่วย
สูงอายุควรได้รบั ยาในช่วงปริมาณที�ตาํ� ในระยะเริม� ต้น

สารแคนนาบินอยด์อาจส่ ง
ผลอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตรา
การเต้นของหัวใจและ
ความดันโลหิต
โรคจิตหรือภาวะทางจิตเวชอื�น ๆ

ผู้ป่วยที�มีประวัติคนในครอบครัวหรือเคยมีประวัติอาการทางจิตภาวะ
ทางจิ ต เวช หรื อ โรคซึ ม เศร้ า ไม่ ค วรได้ รั บ กั ญ ชาทางการแพทย์
�
เนื� องจาก THC อาจเป็ นเหตุให้อาการทางจิตเหล่านี �ปรากฏขึน

โรคหัวใจและภาวะที�เกี�ยวกับหัวใจ/หลอดเลือด
หัวใจ

สารแคนนาบินอยด์อาจส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตราการเต้นของ
หัวใจ (ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ) และความดัน
โลหิต (การบีบตัวของหลอดเลือด) ซึ�งอาจทําให้เกิดอาการหัวใจ
ขาดเลือด ผู้ป่วยที�มีประวัติ โรคหัวใจหรือเคยได้รบั ยาสําหรับโรคหัวใจ
ควรหลีกเลี�ยงการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรือใช้เฉพาะภายใต้การ
กํากับดูแลด้วยความระมัดระวังจากแพทย์เท่านัน�

การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร
การใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ระหว่างการตัง� ครรภ์มแี นวโน้ มจะส่งผลกระทบ
� จึงไม่ควรมีการสัง� จ่ายยา เนื� องจาก
ต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ ดังนั น
สารแคนนาบินอยด์บางประเภท ซึ�งรวมถึง THC จะขับออกมากับ
นํา� นม จึงไม่แนะนําให้ ใช้ระหว่างการให้นมบุตรด้วยเช่นกัน

โรคตับ

ตับ คือ อวัยวะหลักที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับการปรับเปลี�ยนทางเคมีเพื�อขับ
แคนนาบินอยด์ออกจากร่างกาย (กระบวนการเมแทบอลิซึม) ดังนั �น
ผู้ป่วยโรคตับควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลเพื�อให้แน่ ใจว่าปริมาณยาที�
ได้รบั ไม่เกินขีดความสามารถที�ตบั จะขับออกได้ (ขีดความสามารถใน
การเมทาบอลิซึม)

การเสพติดและการจ่ายยาที�ผิดปกติมี

มีหลักฐานบ่งชีว� า่ ความเสี�ยงของการเสพติดกัญชาในกรณี ท�ี ได้รบั เป็ น
ยาไม่ ใช่สิ�งที�พบเห็นได้ทั�วไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมีประวัตกิ ารใช้
สารในทางที�ผิด ควรให้ความระมัดระวังมากเป็ นพิเศษ การได้รบั กัญชา
ทางการแพทย์ ในปริมาณมากเป็ นระยะเวลานานอาจนํ าไปสู่การเพิ�ม
ปริมาณยา การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม และอันตรายได้ การยุตกิ ารรักษา
อย่างฉั บพลันอาจเป็ นสาเหตุของอาการขาดยาต่าง ๆ อาทิ อาการ
กระสั บกระส่ าย หงุดหงิดฉุ นเฉี ยว อาการนอนไม่หลับ อาการ�น
เห็นภาพเด่นชัด และความอยากอาหารที�ลดลง

การใช้ผิดประเภทและการใช้อย่างไม่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์สารแคนนาบินอยด์เพื�อการบําบัดโรคที�มี THC เป็ นส่วน
ประกอบมักจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นสารออกฤทธิ�ต่อจิตประสาท
แพทย์และเภสัชกรจําเป็ นต้องให้คําแนะนํ าและพิจารณาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์เช่นเดียวกันกับยาควบคุมตัวอื�น ๆ เพื�อจํากัดการใช้ผิด
ประเภทและการใช้อย่างไม่เหมาะสม

การขับขี�และการทํางานเกี�ยวกับเครือ� งจักร

ในกรณี ท�ี ใช้ ในปริมาณสํ าหรับการบําบัดรักษาโรค กัญชาอาจก่อให้
เกิดผลที� ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการเวียนศีรษะและเซื�องซึม ซึ�งอาจมี
ผลต่อการตัดสินใจและลดประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้ป่วยไม่ควร
ขับขี�และทํางานเกี�ยวกับเครื�องจักร หรือดําเนิ นกิจกรรมที�อาจเป็ น
อันตรายได้ หากยังมีอาการจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์หรือ
ผลิตภัณฑ์สารแคนนาบินอยด์เพือ� การบําบัดโรคทีม� ี THC เป็ นส่วนประกอบ

การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาคือ
อะไร

การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา คือ การเก็บรวบรวม
และการประเมินข้อมูลเกี�ยวกับอาการที� ไม่พึงประสงค์ของยา
จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การเฝ้ าสังเกตการใช้ยา
ในชีวติ ประจําวันจะช่วยให้สามารถตรวจสอบอาการที� ไม่พงึ ประสงค์
ซึ� ง ไม่ เ คยปรากฏมาก่ อ น หรื อ อาการไม่ พึ ง ประสงค์ อ�ื น
ที�เปลี�ยนแปลงได้
ผู้ป่วย ผู้ดแู ลผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์มีส่วนช่วยใน
การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของยาด้วยการรายงาน
�ญหาเกี�ยวกับยาและอุปกรณ์ ให้ยา (หลอดหยดยา กระบอก
ฉีดยา เครือ� งพ่นไอระเหย แผ่นยาชนิดติดผิวหนัง) จากนัน�
บริษัทยาและหน่ วยงานทีม� อี าํ นาจควบคุมจึงจะสามารถตรวจสอบ
รายงาน ค้นหาสาเหตุที�เฉพาะเจาะจง และกําหนดการดําเนิน
การควบคุมใด ๆ ที�จําเป็ นเพื�อแก้ ไข�ญหาดังกล่าว
สิ� ง สํ า คัญ ที� สุ ด คือ การทํ า ความเข้ า ใจถึ ง สาเหตุที� ย าก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตราย ซึ�งอาจนํ าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้ โดยการดําเนิน
การนี �เป็ นไปเพื�อผลประโยชน์ของตัวผู้ป่วยเอง
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8 มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์
นโยบายของแต่ละประเทศจะกําหนดว่าผู้ ใดสามารถสั�งจ่ายและจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ได้บา้ ง ส่วนใหญ่
แล้วผู้ที�ควบคุมการเข้าถึงกัญชาของผู้ป่วยจะเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ท�ีมีบทบาทสําคัญมากเป็ น
พิเศษ คือ ผูส้ งั� จ่ายยาและเภสัชกร ในกรณี ทร้�ี � านขายยาเป็ นผูส้ งั� จ่ายยา (Prescriber-pharmacy model) ผูป้ ่ วย
จะได้รบั ทราบถึงความเสี�ยงและประโยชน์อย่างไม่มอี คติมากกว่า รวมถึงได้รบั ความปลอดภัยจากคําแนะนํ าของ
บุคลากรทางการแพทย์
อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์จาํ นวนมากไม่ทราบวิธกี ารทีเ� หมาะสม
สําหรับการสั�งจ่ายและจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ซึ�งไม่ ใช่เรือ� งน่า
ประหลาดใจแต่อย่างใด เนื� องจากกัญชาทางการแพทย์ถอื เป็ นยาประเภท
ใหม่ และด้วยเหตุนี�ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงยังไม่ ได้ผ่านแนวทางการ
ค้นคว้าและพัฒนายาแบบดัง� เดิม ซึง� รวมถึงการศึกษาทางคลินิก �จจุบน
ั
แพทย์ กํ า ลั ง เร่ง พยายามทํ า ความเข้ า ใจวิธี ก ารทํ า งานของกั ญ ชาทาง
การแพทย์
เราได้พูดถึงความเป็ นไป ได้ท�ีจะกําหนดให้กัญชาทางการแพทย์เป็ น
ส่วนหนึ� งของยาที� ใช้สําหรับการบําบัดรักษาโรค คําถามต่อมาคือควรจะ
สัง� จ่ายและจําหน่ ายกัญชาทางการแพทย์อย่างไร เนื อ� หาส่วนนี จ� ะนํ าเสนอ
ี นึ� งมาจากมุมมองของผู้เชี�ยวชาญด้าน
กรณีศึกษา 2 กรณี โดยกรณีท�ห
อาการปวด และอีกกรณีหนึ� งมาจากเภสัชกรชุมชน กรณีศึกษาดังกล่าว
จะเน้นให้เห็นการสั�งจ่ายและจําหน่ ายในความเป็ นจริง รวมถึงกลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื�อเพิ�มความปลอดภัยของผู้ป่วย อนึ� งข้อมูลที�ปรากฏในกรณี
ศึกษาเหล่านี �มบี ริบทเฉพาะ และไม่ ได้มเี จตนาเพือ� สนั บสนุ นกระบวน
การตัดสินใจของผู้สั�งจ่ายยาและเภสัชกร
เนื �อหาในส่วนนี �จะมุ่งเน้นไปที�ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มี โครงการกัญชาทางการแพทย์ทด�ี าํ เนิ นงานมาอย่างยาวนานทีส� ดุ
(ตัง� แต่ปี 2003) ซึ�งเป็ นโครงการที�จัดเตรียมยาที� ได้มาตรฐาน
ภายใต้คําแนะนํ าของผู้สั�งจ่ายยาและเภสั ชกร คําแนะนํ าที�ว่านี � คือ
คําแนะนํ าเดียวกันกับที�ผู้ป่วยได้รบั เมื�อรับยาแบบดัง� เดิม ข้อมูลเชิงลึก
ด้านล่างนี �มีท�มี าจากแพทย์สองท่าน โดยทัง� คูม่ ีประสบการณ์ชํ�าชอง
เรือ� งรูปแบบยาเตรียมชนิดให้ทางปากและชนิ ดสูดไอระเหย

บุคลากรทางการแพทย์
จ�านวนมากไม่ทราบถึงวิธี
การที่เ่ หมาะสมในการสั�งจ่าย
กัญชาทางการแพทย์
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คุณทราบถึงผู้ป่วยที�ประสบกับอันตรกิรยิ าระหว่างกัญชาทางการแพทย์
กับยาชนิดอื�นๆหรือไม่
“ตามความเป็ นจริงแล้วเราพบผู้ป่วยที�ประสบกับอันตรกิริยาของยา
ขณะที� ใช้สารแคนนาบินอยด์เพือ� การบําบัดโรคควบคูก่ บั ยากดประสาท
CNS อื�น ๆ (เช่น โอปิ ออยด์)
� โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ่มผู้ป่วยสูง
ฤทธิ�ระงับประสาทอาจเพิ�มสูงขึน
อายุ อีกทัง� อาจกระตุน
้ ให้เกิดอาการเซื�องซึมและอาการประสาทหลอน
รุนแรงได้ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากอันตรกิริยาของยาแล้ว การสูบกัญชายังมีส่วนเกี�ยวข้องกับ
� ที� จ ะเกิ ด อาการกล้ า มเนื � อ หั ว ใจตายและโรค
ความเสี� ย งที� เพิ� ม สู ง ขึ น
หลอดเลือดสมองเนื�องจากมีฤทธิ�กระตุ้นหัวใจซึ�งอาจเป็ นสาเหตุของ
อาการขาดเลือดเฉพาะที�สําหรับหัวใจที� ไวต่อยา จึงมีความเป็ นไป ได้ที�
กัญชาจะเป็ นตัวกระตุน
้ ให้เกิดอาการกล้ามเนื อ� หัวใจตาย ไม่เพียงเท่านั น
�
การเกิดคาร์บอกซีฮ� ี โมโกลบินทีเ� ป็ นผลมาจากการสูบกัญชายังอาจมีส่วน
นํ าไปสู่การขาดเลือดเฉพาะที�ดว้ ยเช่นกัน เพราะฉะนันจึ
� งไม่แนะนํ า
ให้สูบเด็ดขาด”
คุณพบเห็นการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้กัญชาทางการ
แพทย์ ในทางที�ผิดหรือไม่ คุณตรวจสอบประเด็น�ญหานี �อย่างไรใน
การปฏิบัตห
ิ น้าที�ของคุณ
“ในช่วงเวลาที�ผู้รับประกันภัยสุขภาพสั ญชาติเนเธอร์แลนด์ชําระเงิน
ค่ากัญชาทางการแพทย์คน
ื กันอย่างแพร่หลาย เราได้พูดคุยกับผู้ป่วย ที�
เรียกให้เหมาะได้วา่ เป็ น ‘ผู้ ใช้เพื�อนันทนาการ’ อยู่บ่อยครัง� เกี�ยวกับ
ความเหมาะสมที�จะได้รบั ยาของพวกเขา
ผู้ป่วยกลุ่มนี �ที� ใช้กัญชาในปริมาณมากอยู่แล้วพากันร้องขอการเข้าถึง
กัญชาทางการแพทย์ โดยใช้ข้อบ่งใช้ที�คอ่ นข้างน่าสงสัย ผู้ป่วยบางราย
มองกัญชาทางการแพทย์ว่าเป็ นวิธีท�ีประหยัดเพื�อให้ ได้มาซึ�ง ‘ยาใช้
สําหรับนันทนาการ’ ที�พวกเขาใช้ ในทางที�ผิดอยู่แล้ว”
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คุณรับมือกับการใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้ ในทางที�ผิดระหว่าง
การปฏิบัตห
ิ น้ าที�ของคุณอย่าง
“ผู้ป่วยกลุ่มนี � อาจจะรับมือค่อนข้างยาก พวกเขาอาจกดดันแพทย์ ให้
สั�งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ ว่าเป็ นวิธีการเดียวที�จะบรรเทาอาการปวด
ของตน การเอ่ยถึงการใช้อย่างไม่เหมาะสมและการใช้ ในทางที�ผิด
อาจกระตุน
้ ให้เกิดปฏิกิรยิ าที�ผลุนผลัน
แพทย์ควรมีความหนั กแน่ นในการสั�งจ่ายกัญชาทางการแพทย์เฉพาะ
สําหรับข้อบ่งใช้ที�มีหลักฐานเพียงพอที� ให้เห็นถึงผลที�เป็ นประโยชน์
เท่านัน� (เช่น บรรเทาปวดสําหรับอาการปวดจากโรคเส้นประสาท การ
กระตุน
้ ความอยากอาหาร) และควรพูดคุยเกีย� วกับการใช้อย่างไม่เหมาะสม
และการใช้ ในทางที�ผิดด้วยความตรงไปตรงมาหากเห็นได้ชัดเจน”

ไม่แนะน� ำให้สูบเด็ดขาด

การจ�าหน่ายกัญชาเพื�อการแพทย์

Salma Boudhan ซึ�งเป็ นเภสัชกรที� Transvaal Apotheek

เป็ นผู้จําหน่ายช่อดอกกัญชาและนํ �ามันสกัด ให้แก่ผู้ป่วยทั�ว
ทัง� ประเทศเนเธอร์แลนด์ Transvaal Apotheek ที�ตงั � อยู่ ใน
กรุงเฮกให้บริการผู้ป่วยมาตัง� แต่ปลายทศวรรษ 1800 และ
ไม่นานมานี �ผู้ป่วยรายหนึ� งได้ระบุวา่ เธอ ใช้บริการที�นี�มาเป็ น
ระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปี Transvaal ได้จําหน่ ายกัญชา
ทางการแพทย์ (ช่อดอกกัญชา) ตัง� แต่มีสถานะถูกต้องตาม
กฎหมายในปี 2003 รวมถึงจําหน่ ายนํ �ามันสกัดคุณภาพสูง
จากกัญชาทัง� ต้นสําหรับใช้ ใต้ลน
ิ � นั บตัง� แต่ปี 2015 ผู้ป่วย
ที�มาที� Transvaal ตามปกติแล้วจะเป็ นผู้ป่วยซึ�งมีอาการปวด
เนื� องจากโรคมะเร็ง อาการคลื�นไส้และอาเจียน อาการปวด
จากโรคเส้นประสาท หรือโรคลมชัก
บทบาทของเภสัชกรมีความสําคัญไม่ยิง� หย่อนไปกว่าผู้สั�งจ่ายยา
เภสัชกรสนั บสนุ นผูส้ ั�งจ่ายยาด้วยการตรวจสอบยาของผูป้ ่ วย
และพูดคุยกับผู้ป่วยในเรือ� งความเสีย� งและคุณประโยชน์ ของยา
พวกเขามีส่วนช่วยในการลดการใช้ยาอย่าง ไม่เหมาะสมหรือ
อันตรายจากยาให้น้อยลงที�สุด รวมถึงการติดตามเกี�ยวกับ
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และอาการที� ไม่พึงประสงค์

การให้ยา
รูปแบบยาเตรียมชนิ ดให้ทางปาก (นํ �ามันสกัด) ได้รบั ความนิ ยมเพิ�ม
� เรื�อย ๆ คุณจะแนะนํ าอะไรแก่ผู้ป่วยบ้างสํ าหรับการใช้อย่าง
มากขึน
ปลอดภัย
“เราแนะนํ าให้ผป
ู้ ่ วยเริม� ยาในปริมาณทีต� า�ํ และไม่ตอ้ งรีบร้อน ซึง� สอดคล้อง
กันกับการสั�งจ่ายยาจากแพทย์ ในกรณี เริม� ต้นสําหรับนํ �ามัน เราแนะนํ า
ให้ ใช้ ใต้ลิน
� 2 หยด (0.05 มล.) 3 ครัง� ต่อวัน และเพิ�มปริมาณยาจน
กระทั�งได้รบั ผลที�ตอ้ งการ ปริมาณยาสูงสุดคือ 10 หยด (0.25 มล.)
3 ครัง� ต่อวัน
ความเข้มข้นแบบ ‘สภาวะคงที’� ของ THC/CBD และเมทาบอไลท์
ของยาในรูปทีม� ฤี ทธิจ� ะเกิดขึน� หลังผ่านไป 1-2 สัปดาห์ ระยะเวลาทีว� า่ นี �
ควรนํ าไปพิจารณาประกอบการประเมินความมีประสิทธิภาพของยา
สําหรับผู้ป่วย”
การสูดไอระเหยเป็ นวิธีการบริหารยาที� ได้รบั ความนิ ยมวิธีหนึ� ง คุณจะ
แนะนํ าอะไรแก่ผู้ป่วยบ้างสําหรับการใช้อย่างปลอดภัย
“เราแนะนํ าให้ผู้ป่วยสูดไอระเหย 1-2 ครัง� ต่อวัน จนกระทั�งได้รบ
ั ผลที�
�
ต้องการ หรือจนกระทั�งเกิดอาการข้างเคียง (ต่อจิตประสาท) เกิดขึน
ซึ�งหมายความว่าพวกเขาได้รบั ยาในปริมาณมากเกินไป สําหรับการสูด
ในแต่ละครัง� เราขอแนะนําให้ผู้ป่วยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 นาที
ระหว่างการสูด
ผู้ป่วยควรทราบว่าการสูดไอระเหยของกัญชาจะส่งผลให้เกิดการดูดซึม
สูงกว่าบริหารยาวิธีอื�น ๆ ผู้ป่วยจะต้องกําหนดปริมาณยาอย่างระมัดระวังในกรณีที�เปลี�ยนไปใช้ชนิดอื�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งหากก่อนหน้านี �
ผูป้ ่ วยใช้กัญชาที�มีสาร THC/CBD น้ อยกว่า
ความเข้มข้นแบบ ‘สภาวะคงที’� ของ THC/CBD และเมทาบอไลท์
� หลังผ่านไปหนึ� งถึงสองสัปดาห์ ระยะ
ของยาในรูปที�มีฤทธิ�จะเกิดขึน
เวลาทีว� า่ นี �ควรนํ าไปพิจารณาประกอบการประเมินความมีประสิทธิภาพ
ของยาสําหรับผู้ป่วยเช่นเดียวกันกับการให้ยาทางปาก”
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ความปลอดภัย

คุณแจ้งผู้ป่วยเกี�ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพว่าอย่างไรบ้าง
“ลําดับแรก คือ เราถามผูป
้ ่ วยก่อนว่าเขารูอ้ ะไรอยูแ่ ล้วบ้างเกีย� วกับกัญชา
ทางการแพทย์ จากนัน� เราจึงแจ้งผู้ป่วยเกี�ยวกับกลไกของการออกฤทธิ�
�
วิธีการใช้ข้อกําหนดของปริมาณยา อาการข้างเคียงที�อาจเกิดขึน
วิธีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ท้ายที�สุดเราจะตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
� กับยาตัวอื�นหรือข้อห้ามใช้
ผู้ป่วยตระหนั กถึงอันตรกิรยิ าที�อาจเกิดขึน
ต่าง ๆ (ภาวะบางประการที� ไม่ควรใช้กัญชาทางการแพทย์)
สําหรับการพูดคุยเพือ� ติดตามผล เราสอบถามผูป้ ่ วยเกีย� วกับประสบการณ์
ในการใช้กัญชาเพื�อการแพทย์ของพวกเขา โดยให้ความสนใจเป็ น
พิเศษในเรือ� งของผลข้างเคียงและความมีประสิทธิภาพ”
ั ชาในฐานะผลิตภัณฑ์เพือ� การบําบัดรักษา
ความเสี�ยงหลักของการใช้กญ
โรคคืออะไรบ้าง
“ข้อห้ามใช้เท่าที�คน
้ พบมีเพียงโรคจิตเภท ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
� ๆ เกีย� วกับหัวใจ เราทํางานอย่างใกล้ชดิ กับแพทย์ผสู้ ั�งจ่าย
และภาวะอืน
อีกทัง� ยังให้คําแนะนํ าที�เพียงพอเกี�ยวกับคุณประโยชน์ และความเสี�ยง
ของยาแก่ผู้ป่วย”
คุณทราบถึงผูป้ ่ วยรายใดก็ตามที� ได้ประสบกับอันตรกิรยิ าระหว่างกัญชา
กับยาตัวอื�นหรือไม่
“เราทราบว่ากัญชาผ่านกระบวนการเมแทบอลิซม
ึ โดยใช้เอนไซม์ CYP450
� ทีผ� า่ นกระบวนการเมแทบอลิซมึ
ในกรณี ที� ได้รบั กัญชาพร้อมกับยาตัวอืน
โดยใช้เอนไซม์ตวั เดียวกัน อาจมีความเป็ นไป ได้ที�จะเกิดอันตรกิรยิ า
ระหว่างยา เราพูดคุยกับผู้ป่วยเกี�ยวกับความเสี� ยงของการใช้ยาที�มี
ลักษณะดังกล่าวร่วมกัน หรือแนะนําการรักษาด้วยยาชนิดอื�น”
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� ได้ของกัญชา
ในมุมมองของเภสัชกร �ญหาทีแ� ท้จริงและทีอ� าจเกิดขึน
ทางการแพทย์คอื อะไรบ้าง
“ความเสี�ยงที�สําคัญที�สุดคือการเมาและการกระตุน
้ อาการทางจิต (โดย
เฉพาะอย่างยิ�งสําหรับผู้ป่วยจิตเวช) หรือส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าแย่ลง
กว่าทีเ� ป็ นอยู่ นอกจากนั �นยังมีความเสี�ยงในการสั�งจ่ายยาให้แก่ผสู้ งู อายุ
� กับเด็กก็
(ดูที�เนือ� หาส่วนการสั�งจ่ายยา) อีกทัง� ผลระยะยาวที�อาจเกิดขึน
ยังไม่เป็ นที�ทราบแน่ชัด”
บทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในการรับรองความปลอดภัยของผูป้ ่ วยใน
การใช้ยาเหล่านีค� อื อะไรบ้าง
“การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็ นบทบาทที�สําคัญอย่างหนึ� ง
ของเภสัชกร เราสอบถามผูป้ ่ วยในเรือ� งของความปลอดภัย ประสิทธิภาพ
และอาการไม่พึงประสงค์ท�พ
ี วกเขาได้รบั หลังการใช้ยา ไม่เพียงเท่านัน�
เรายังจําเป็ นทีจ� ะต้องให้คาํ แนะนํ าทีเ� พียงพอ และข้อมูลทีถ� กู ต้องเกีย� วกับ
ประโยชน์และความเสี�ยงของยาแก่ผู้ป่วย”
คุณพบเห็นการใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้กัญชาทางการแพทย์
ในทางที�ผิดหรือไม่
“ไม่บ่อยนั กเราตรวจสอบประเด็น�ญหานี � โดยการเฝ้ าสั งเกตปริมาณ
ยาที�จําหน่ ายไป รวมถึงความถี�ของการจําหน่ าย เรามีข้อตกลงกับผู้ป่วย
เพื�อเป็ นการหลีกเลี�ยงการใช้อย่างไม่เหมาะสมในอนาคต ในกรณีที�วธิ ี
นี �ไม่ ได้ผล เราจะปรึกษากับแพทย์ผสู้ ั�งจ่ายและหาทางออกสําหรับ�ญหา
ดังกล่าว”
คุณมีคําแนะนํ าดี ๆ (เคล็ดลับ) สําหรับเภสัชกรที�เพิ�งจะเริม� ทํางาน
บ้างหรือไม่
� งดังกล่าวอย่างละเอียด เพราะโดย
“เข้ารับการฝึ กอบรมหรือศึกษาเรือ
ทั�วไปแล้วผู้ป่วยจะมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดี แต่บางทีก็มีความรู้
ความเข้าใจที�ผิดด้วยเช่นกัน”

41

42

9 มุมมองของผู้ป่วย
� อยู่กับการทําความเข้าใจและการตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการ
อนาคตของการดูแลสุขภาพขึน
ของผูป้ ่ วย ซึง� เรียกว่าการดูแลด้านสุขภาพโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง และสําหรับยารักษาโรคนั� นย่อมหมายถึง
การเรียนรูม้ ุมมองของผู้ป่วยตลอดการใช้ยา โดยเฉพาะความพึงพอใจที�ผู้ป่วยมีต่อการใช้ยาถือว่าเป็ นสิ�งที�
สําคัญอย่างยิ�ง ซึ�งอาจรวมถึงการทําความเข้าใจว่ารูปแบบการให้ยาเป็ นที�ยอมรับได้หรือไม่ มีการยึดมั�นกับ
การรักษาหรือไม่ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างแท้จริงหรือไม่
เราได้พูดคุยเกี�ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ในทุก ๆ แง่มุมแล้ว คําถาม
ต่อมาก็คอื ทัง� หมดนีม� ีความหมายว่าอย่างไรในมุมมองของผูป้ ่ วย เนือ� หา
ส่วนนีจ� ะพูดถึงว่าใครบ้างที่่ ใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื�อภาวะอะไร มีวธิ ี
การใช้อย่างไร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ป่วย

• ผูป้ ่ วยพิจารณากัญชาว่าดีต่อสุขภาพมากกว่ายารักษาโรคชนิ ดอื�น
เนื� องจากมีความเป็ น ‘ธรรมชาติ’ และเพราะกัญชาเป็ นยารักษาโรค
ที�เป็ น ‘สมุนไพร’ ผูป้ ่ วยจึงมองว่าเป็ นอันตรายน้ อยกว่ายารักษาโรค
ชนิดอื�นที�เป็ น ‘สารเคมี’
� สําหรับยารักษาโรคทีต� นใช้ตาม
• ผู้ป่วยมักจะคอยมองหาทางเลือกอืน
�
ปกติ เนื องจากไม่สามารถทนอาการข้างเคียงได้ (เช่น �ญหา เกีย� วกับ
กระเพาะอาหารและลําไส้ อาการง่วงซึม อาการชา และอาการภูมิแพ้)
• ผู้ป่วยพิจารณาว่ายารักษาโรคแผน�จจุบันมีผลข้างเคียงทีส� ร้าง�ญหา
เช่น ผู้ป่วยไร้ความรูส้ กึ หดหู่ หรือเฉื� อยชา ได้รบั อาการไม่พงึ ประสงค์
ที�มีนยั สําคัญซึ�งเป็ นผลมาจากยารักษาโรคแผน�จจุบัน

เหตุผลในการใช้

ผูป้ ่ วยส่วนมากพบว่ากัญชาทางการแพทย์เป็ นวิธกี ารรักษาทีม� ปี ระสิทธิภาพ
สําหรับภาวะของตน และมักจะระบุวา่ ผูอ้ น
ื� ก็สงั เกตเห็นความเปลีย� นแปลง
�
ในทางที�ดขี ึน

Frederique Bawin นั กวิจัยทางสังคมศาสตร์ซ�ึงอาศัยอยู่ ในประเทศ
เบลเยี�ยมพิจารณากัญชาทางการแพทย์จากมุมมองของผู้ป่วย Bawin
สํารวจการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ทงั � โดยชอบและโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ป่วยที�รายงานด้วยตนเอง
แม้วา่ ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยนี �จะไม่ ใช่
ประสบการณ์ ของผู้ป่วยทุกราย แต่ก็เป็ นข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี�ยวกับการ
ใช้งาน พฤติกรรม ความสัมพันธ์ และความเสี�ยงที�มุ่งเน้ นไปยังกัญชา
ทางการแพทย์

ผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ดว้ ยเหตุผลหลายประการด้วยกัน ซึ�งรวม
ถึงเหตุผลดังต่อไปนี:� :

• ผูป้ ่ วยมองว่ากัญชามีประสิ ทธิภาพมากกว่ายาตัวอื�น หรือเป็ นยา
ตัวเดียวทีม� ีประสิทธิภาพสําหรับบางอาการ (เช่น ตะคริว อาการปวด
การอักเสบ อาการคลื�นไส้และอาเจียนที�มีสาเหตุมาจากเคมีบําบัด)

ผู้ป่วยใช้กัญชาสําหรับการจัดการอาการ ซึ�งเป็ นไปเพื�อบรรเทาอาการ
ต่าง ๆ ของโรค ผู้ป่วยระบุวา่ กัญชาระงับอาการไว้ แต่ ไม่ ได้ส่งผลให้
อาการดังกล่าวหายไป เพราะฉะนั �นจึงไม่ ได้มองว่าเป็ นทางออกสําหรับ
ทุกอย่าง และโดยทัว� ไปแล้วก็ ไม่ถอื เป็ นการรักษา ความเป็ นจริงแล้วผูป้ ่ วย
บางรายได้รายงานถึงการบําบัดด้วยกัญชาทางการแพทย์ สําหรับรรเทา
อาการ ซึ�งท้ายสุดแล้วก็ ไม่ประสบผลสําเร็จ หรือประสบผลสําเร็จเพียง
แค่บางส่วน (เช่น �ญหาเกี�ยวกับกระเพาะ�สสาวะ เนื� องจากโรค MS
และอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน)
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ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จดั หากัญชาทางการแพทย์เอง และไม่ ได้ปรึกษากับแพทย์
เวชปฏิบัตท
ิ �วั ไป (แพทย์ประจําบ้าน) ของตน เนื� องจากขาดความสนใจ
หรือขาดความรู้ ด้วยเหตุผลทีว� า่ ผูป้ ่ วยเหล่านี � ไม่ ได้รบั การดูแลโดยแพทย์
ผู้ป่วยจึงเลือกผลิตภัณฑ์กัญชา ปริมาณยา วิธีการ ให้ยา และเวลาใช้ยา
ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยยังต้องการได้รบั การดูแลจากแพทย์มากกว่า และรูส้ ึก
เสียดายที�มีแพทย์จํานวนน้ อยมากที�มีประสบการณ์ หรือความรูเ้ กี�ยวกับ
กัญชาทางการแพทย์ บ่อยครัง� ผู้ท�ี ให้ข้อมูลเชิงลึกและคําแนะนํ าคือ
ตัวผู้ป่วยเอง ซึ�งเป็ นการพลิกความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย
แบบกลับหัวกลับหาง

ประเด็น�ญหาทางวัฒนธรรมและสังคม
ครอบครัวและผู้ทดี� แู ลผู้ป่วยมีความคิดเห็นอย่างไร

สําหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้ว ครอบครัวและผู้ดแู ลของพวกเขายอมรับ
และสนั บสนุ นการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ เนื� องจากพวกเขาสังเกตเห็น
� จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ และรูส้ ึก
ความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึน
ดี ใจที�ผลิตภัณฑ์กัญชาสามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยมัก
จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์วา่ เป็ นไปเพื�อ
ให้ ได้รบั การยอมรับ
แม้วา่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รบั การสนั บสนุ นจากสังคม แต่บางรายก็ตอ้ ง
รับมือกับคําพูดยุแหย่ หรือการตอบสนองทางลบที�เป็ นทัศนคติท�ัวไป
เนื� องจากผู้อื�นรูส้ ึกไม่พอใจจาก ‘การใช้กัญชา’ ของตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยบาง
รายต้องเผชิญกับผลร้ายแรงที�ตามมา ซึ�งรวมถึงความขัดแย้งทีบ� า้ น
� าํ งาน ผูป้ ่ วยส่วนมากเชือ� ว่าผูค้ นไม่ยอมรับกัญชาเพื�อ
และในสถานทีท
การแพทย์ เนื� องจากมีความเข้าใจและภาพลักษณ์ ท�ีผิดเกี�ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์

อนาคตของการดูแลด้าน
สุขภาพขึน� อยู่กับการทําความ
เข้าใจและการตอบสนอง
ความจําเป็ นและความ
ต้องการของผู้ป่วย
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ข้อมูลเชิงลึกจากแบบส�ารวจ
ตารางด้านล่างจะเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ป่วย โดยใช้แบบสํารวจในมุมมองทั�วโลกและมุมมองของชาวเนเธอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของแบบสํารวจมี
ความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ยังคงเป็ นข้อมูลเชิงลึกที�มีประโยชน์

มุมมองทั�วโลก

มุมมองของชาวเนเธอร์แลนด์

ทั�วไป
International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)

ได้สํารวจความคิดเห็นของผู้ป่วยจาก 31 ประเทศในปี 2010 โดยเป็ น
การศึกษาครัง� ใหญ่ท�มี ีผู้เข้าร่วม 953 ราย ข้อมูลเหล่านี �มีความเป็ น
ไปได้ที�จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประชากร ผู้ป่วยทั�ว
โลกใน�จจุบัน

� หนึ� งได้กลายเป็ น
ในปี 2016 แบบสํารวจผู้ป่วยชาวเนเธอร์แลนด์ชิน
ข้อมูลสรุปคร่าว ๆ ของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ� ง โดยเป็ นการศึกษาครัง�
ใหญ่ที�มีผู้เข้าร่วม 582 ราย (17% ได้รบั การสั�งจ่ายยา) ข้อมูลเหล่านี�
มีความเป็ นไปได้ทจี� ะแสดงให้เห็นถึงจํานวนรวมของประชากรผูป้ ่ วย
ชาวเนเธอร์แลนด์ท�ี ได้รบั กัญชาผ่านการสั�งจ่าย

ผู้ป่วยและภาวะที�กําลังได้รบั การรักษา
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ประชากรผู้ป่วยเป็ นเพศชายโดยส่วนมาก (64%) และมีอายุเฉลี�ยอยู่ที�
41 ปี

ประชากรผู้ป่วยมีส่วนแบ่งระหว่างเพศที�เท่า ๆ กันโดยประมาณ
โดยมีอายุตงั � แต่ 41-65 ปี (ค่ามัธยฐานของอายุอยู่ท�ี 54 ปี )

ผู้ป่วยเพียงเล็กน้ อยจัดหายารักษาโรคจากร้านขายยา (10%) หรือได้รบั
เภสัชภัณฑ์ ซึ�งไม่ ใช่เรือ� งน่ าแปลกใจแต่อย่างใด เนื� องจากการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ถอื ว่ามิชอบด้วยกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ เพราะฉะนั �น
ผลลัพธ์จึงมักจะแสดงให้เห็นถึงการใช้กัญชาที�เป็ นสมุนไพร

ผู้ป่วยได้รับการสั� งจ่ายกัญชาทางการแพทย์สําหรับการรักษาภาวะ
ต่าง ๆ ตัง� แต่อาการปวดไปจนถึงความเจ็บป่ วยทางจิตที�ร้ายแรง
ข้อบ่งชี � 10 อันดับแรกมีทงั � สภาวะโรคทางกายและทางจิตใจ โดยรวม
ถึงอาการปวด อาการนอนไม่หลับ/โรคเกี�ยวกับการนอนหลับ อาการ
ปวดเส้นประสาท การชักกระตุก ความเครียด โรค MS ภาวะ
ซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการคลื�นไส้ และโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการรักษาภาวะหลากหลายรูปแบบ
� บเห็นได้ทวั� ไปทีส� ดุ คือ อาการปวดหลัง ความผิดปกติ
ด้วยกัน ภาวะทีพ
ด้านการนอน ภาวะซึมเศร้า อาการปวดทีม� สี าเหตุมาจากการบาดเจ็บ
หรืออุบัตเิ หตุ และโรคปลอกประสาทเสื�อม

ปริมาณยาที� ได้รบั โดยเฉลี�ยต่อวันมีการรายงานอยู่ท�ี 0.67 กรัม/วัน
สําหรับช่อดอกกัญชา และ 0.3 มล./วันสําหรับนํามั
� นสกัด

สําหรับการสูดไอระเหยและการสูบ มีการรายงานปริมาณยาที� ได้รบั โดย
เฉลี�ยต่อวันอยู่ท�ี 3.0 กรัม (ค่ามัธยฐานของปริมาณยาอยู่ท�ี 2.0 กรัม/วัน
และ 1.5 ตามลําดับ)

สําหรับการใช้ยาในปริมาณที�วา่ นี� ผู้ป่วยส่วนมาก (80+ %) รายงาน
� อย่าง
ถึงความเปลี�ยนแปลงบางส่วนต่อคุณภาพชีวิตในทางที�ดีขึน
มาก รวมถึงการลดลงของอาการต่าง ๆ ที�มีสาเหตุมาจากโรคของตน

มุมมองทั�วโลก

มุมมองของชาวเนเธอร์แลนด์

วิธีการให้ยา
ผู้ ป่ วยได้ ร ะบุ ถึ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการให้ ย าในรู ป แบบต่ า ง ๆ
โดยอธิบายถึงประสบการณ์ ในการรับยาด้วยวิธีท�ีแตกต่างกันตาม
ปริมาณยาที�ตอ้ งใช้ เวลาที�เริม� ออกฤทธิ� ระยะเวลาในการออกฤทธิ�
ความสะดวกในการเข้าถึงยา ความสะดวกในการกําหนดปริมาณยา
ที�แม่นยํา ความสะดวกในการเตรียมและบริ โภค การระคายเคือง
ปอด อาการข้างเคียง และค่าใช้จ่าย

การให้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ส ามารถทํ า ได้ ห ลายวิ ธี ก ารด้ ว ยกั น
โดยทัว� ไปนํ �ามันสกัดจากกัญชาได้รบั การสั�งจ่ายมากทีส� ดุ ตามมาด้วย
รูปแบบการสูดไอระเหยและรูปแบบชาซึ�งเป็ นวิธีที� ได้รบั ความนิยม

ผู้ป่วยได้รายงานคะแนนความพึงพอใจที�สูง (ยอมรับ) สําหรับการรับ
ยาโดยการสูดไอระเหย โดยทั�วไปแล้วยารักษาโรคที� ใช้กัญชาทัง� ต้น
จะได้รบั คะแนนความพึงพอใจสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทม�ี สี ารแคนนาบินอยด์
แยกต่างหากหรือมีสารเดีย� ว ๆ เป็ นส่วนประกอบ

แม้วา่ การสูบจะเป็ นที�นิยมเช่นเดียวกัน แต่ดงั ที�เห็นว่าผู้ป่วยต่าง
� แทนการสูบเหมือนในประเทศอืน
� ๆ การใช้นํา� มัน
มองหาทางเลือกอืน
สกัด หรือการเปลีย� นไปใช้วธิ กี ารให้ยาโดยการสูดไอระเหยของผูป้ ่ วย
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการออกฤทธิ�ของยาและ
ความสะดวกในการกําหนดปริมาณยาทีร� ายงานโดยผูต้ อบแบบสํารวจ
เรียงตามวิธีการให้ยามีคา่ เท่ากันโดยประมาณ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
ผู้เข้าร่วมตอบแบบสํารวจส่วนมากมีประสบการณ์กับกัญชาที�เป็ น
สมุนไพร และผลลัพธ์อาจเอนเอียงไปทางการใช้กัญชาที�เป็ น
สมุนไพร

สถานะเสมือนถูกกฎหมายของกัญชาในประเทศเนเธอร์แลนด์
หมายความว่าอาจมีการสั�งจ่ายกัญชาบางส่วนที�ผู้ป่วยจัดหามานอก
เหนือจากร้านขายยา
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โดยมีแนวทางด้วยกันทัง� หมดสองประการ แนวทางแรกมักจะมีการ
ระบุเป็ นหน่ วยงานสําหรับกัญชาทางการแพทย์ ซึ�งจะควบคุมการเข้า
ถึงผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับกัญชาโดยแยกออกจากยารักษาโรคตัวอื�น ๆ อีก
แนวทางหนึ� งคือวิถี ในการควบคุมยารักษาโรค ซึ�งมองกัญชาทางการ
แพทย์ ในลั ก ษณะที� ไม่ ต่ า งจากยาตั ว อื� น ๆ ทั ง� สองแนวทางต่ า งมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และความมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง
นโยบายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศจะกําหนดว่าใครสามารถ
สั� งจ่ายและจําหน่ ายกัญชาเพื�อการแพทย์ ได้บ้าง ส่ วนใหญ่แล้วผู้ที�
ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง กั ญ ชาของผู้ ป่ วยจะเป็ นบุ ค ลากรทางการแพทย์
กล่าวคือ แพทย์ ได้รบั อนุ ญาตให้สั�งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ ในการ
รัก ษากลุ่ ม ภาวะที� กํ า หนดไว้ และเภสั ช กรสามารถเก็ บ รั ก ษาและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท�ปี ลอดภัยและน่าเชื�อถือให้แก่ผู้ป่วย
สําหรับรูปแบบที�รา้ นขายยาเป็ นผู้สั�งจ่ายยาแล้ว โดยปกติผู้ป่วยจะได้
รับทราบถึงความเสี�ยงและประโยชน์ที�มีประสิทธิภาพมากกว่า รวมถึง
ได้รบั ความปลอดภัยจากคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์ ในบาง
ประเทศ การใช้ ส ารแคนนาบิ น อยด์ เพื� อ การบํ า บั ด รั ก ษาโรคมี
ความก้าวหน้ าเป็ นอย่างยิ�ง อย่างไรก็ตาม ในประเทศอื�น ๆ กัญชา
ทางการแพทย์ถือเป็ นยาประเภทใหม่ ในสถานการณ์ทงั � สองรูปแบบนี�
บุคลากรทางการแพทย์จะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ
ที�แตกต่างกันไป โดยมีสาเหตุมาจากการที�หัวข้อดังกล่าวนี � ไม่ ได้มีการ
พูด ถึ ง บ่ อ ยนั กในช่ ว งการฝึ กอบรมทางการแพทย์ และบ่ อ ยครั ง� ที่่
บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีคาํ แนะนํ าที�อิงจากหลักฐาน และใช้ ได้จริง
รวมถึงเครื�องมือการประเมินให้ ใช้สนั บสนุ นประกอบกระบวนการ
ตัดสินใจ

เป้ าหมายของอนุสัญญาของ UN

อนุ สัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสากลขององค์การสหประชาชาติเป็ น
ข้อตกลงสากลสู งสุ ดในเรื�องการควบคุมยาเสพติดอย่างเช่นกัญชา
อนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วกํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั นในระดั บ สากล
สําหรับการควบคุมการผลิต การค้า และการใช้ยาควบคุม
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โดยทั�วไปแล้ว แต่ละประเทศจะกําหนดกฎหมายว่าด้วยยาซึ�งสัมพันธ์
กับการออกกฎหมายและข้อบังคับเกี�ยวกับยารักษาโรค สําหรับกัญชา
ทางการแพทย์ อํานาจควบคุมของประเทศและมาตรการควบคุมอื�น ๆ
มีเป้ าหมายที�จะ:
• ควบคุมการเข้าถึงและการใช้กัญชาทางการแพทย์ที�ชอบด้วย
กฎหมาย
• เปิ ดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกัญชาที�มาจากวิธีการทางเภสัชกรรม
เพื�อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์บางกรณี ในปริมาณที�เพียงพอ
• อนุญ าตให้ ส ามารถมีก ารเพาะปลูก และผลิต กัญ ชาเพื�อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
ประเทศที�ลงนามในอนุ สัญญามีภาระหน้ าที� ในการควบคุมการส่งออก
นําเข้า และการขายส่งกัญชาและยาเตรียมจากกัญชาอย่างระมัดระวัง
ซึ�งส่วนมากแล้วมักจะเป็ นหน้ าที�รบั ผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศ ซึ�งร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการควบคุมสาร
เสพติดนานาชาติ (INCB) ในกรุงเวียนนา
ทุกชาติตา่ งจําเป็ นต้องทํางานร่วมกันกับ INCB INCB เป็ นผู้ควบคุม
การหมุนเวียนของกัญชาและยาควบคุมชนิดอื�น ๆ ที�มีเจตนาเพื�อการ
ใช้ทางการแพทย์ทั�วโลก แต่ละประเทศจะเสนอจํานวนคาดการณ์ของ
ความจําเป็ นสําหรับกัญชาทางการแพทย์ ในระดับชาติเป็ นรายปี การ
คาดการณ์ ดังกล่าวนี �จะจํากัดปริมาณของกัญชาที�จะสามารถเข้าถึงได้
ในแต่ละปี ซึ�งเป็ นการสร้างความมั�นใจว่าการผลิต การค้า และการใช้
กัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายจะเพียงพอสํ าหรับความจําเป็ นทางการ
แพทย์และทางวิทยาศาสตร์ของชาติ โดยไม่จําเป็ นต้องหันไปอาศัย
‘ตลาดมืด’
เหล่านีค� อื ข้อกําหนดที�มีผลผูกมัด โดยแนวคิดคือการจํากัดการเข้าถึง
จะเป็ นเหตุให้การเสาะหายาควบคุมเป็ นเรือ� งที�ยาก ดังนันการใช้
�
อย่าง
ไม่เหมาะสมจึงเป็ นไป ได้ยากด้วยเช่นกัน หน้ าที�รับผิดชอบของผู้มี
อํานาจควบคุมของรัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยคือการตรวจ
สอบให้แน่ ใจว่าจะไม่มีความเสี� ยงของการเบี�ยงเบนไปหาการใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสม

ฝิ� นสู่ โอปิ ออยด์

อนุ สั ญ ญาของ UN และตั ว บทกฎหมายของแต่ ล ะประเทศอนุ ญาตให้ มี ก ารเพาะปลู ก ฝิ� นในรั ฐ
แทสเมเนีย ออสเตรเลีย และขนส่งไปยังสถานที�ผลิตยาทั�วโลก รวมถึงจัดจําหน่ ายในตลาดยารักษาโรค
ทั� ว โลก และอนุ ญาตให้ โรงพยาบาลหรื อ ร้ า นขายยาชุ ม ชนสามารถสั� ง จ่ า ยโคเดอี น มอร์ ฟี น
หรือออกซิ โคโดนได้
การเพาะปลูก ผลิต จัดจ�าหน่าย และสั�งจ่ายโอปิ ออยด์ได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวัง เหล่านีต� ่าง
เป็ นข้อก�าหนดเดียวกันส�าหรับกัญชา ในกรณีท�ี ใช้เพื�อวัตถุประสงค์ในการบ�าบัดรักษาโรค
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11 อภิธานศัพท์
ค�าศัพท์เกี�ยวกับกัญชา
� ตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ท�ี
สารแคนนาบินอยด์: สารเคมีที�เกิดขึน
มีฤทธิ�ตอ่ ตัวรับสารแคนนาบินอยด์
กั ญ ชา: Cannabis sativa L. เป็ นพื ช ในวงศ์ Cannabaceae
ซึ�งประกอบด้วยองค์ประกอบที�มีฤทธิ์จ�านวนมาก องค์ประกอบหลัก
ที�มีฤทธิ� ได้แก่ THC (เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล) และ
CBD (แคนนาบิไดออล)
ช่อดอกกัญชา: ดอกจากต้นกัญชาทัง� ดอกที�ตากแห้ง
ตัวรับสารแคนนาบินอยด์ : ตัวรับทีเ� ยือ� หุ้มเซลล์ซ�ึงพบในสมองระบบ
ประสาทส่วนปลาย และในอวัยวะและเนื �อเยือ� หลายส่วน ตัวรับเหล่านี �
์
สามารถจ� า แนกสารเอ็ น โดแคนนาบิ น อยดของเราเองและ
ไฟโตแคนนาบินอยด์ (นั� นคือ THC และ CBD) จากต้นกัญชาได้
โดยปกติแล้วจะหมายถึงตัวรับ CB1 และ CB2 แต่ยังรวมถึงตัวรับ
อื�น ๆ ที�สารแคนนาบินอยด์ยึดเกาะด้วยเช่นกัน
ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชั�น: สารแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
กรดที�ไม่มีฤทธิ� สารแคนนาบินอยด์ที�มีฤทธิ�ทางยา (เช่น THC/CBD)
� เมื�อกัญชาได้รับความร้อนที�อุณหภูมิอย่างน้อย 180°C
จะถูกสร้างขึน
ซึ�งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการ “ดีคาร์บอกซิเลชั�น” กล่าวคือ ปฏิกิริยา
ดีคาร์บอกซิเลชั�นเป็ นปฏิกิริยาทางเคมีที�น�าเอาหมู่คาร์บอกซิลออก
และปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )
สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ : สารแคนนาบินอยด์ (สารสื� อประสาท
ภายในร่ า งกาย ) ที� ส ร้ า งขึ �น ตามธรรมชาติ ใ นร่ า งกายของมนุ ษ ย์
และสัตว์ ซึ�งจับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์

ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ : ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์มีความ
ส�าคัญอย่างยิ�งส�าหรับภาวะธ�ารงดุล (Homeostasis) โดยรวมของ
ร่างกาย และมีอิทธิพลต่ออวัยวะหลักและระบบเนื �อเยื�อทัง� หมดของเรา
โดยเป็ นระบบทางชีววิทยาที�เป็ นเอกลักษณ์ กลไกของระบบดังกล่าว
มีการตอบสนองและสามารถปรับตัวได้ และด้วยเหตุนี�จึงเปิ ดช่อง
ทางให้มีการตอบสนองทางชีววิทยาที�สอดคล้องกับความต้องการของ
ระบบ หรือเงื�อนไขสภาพแวดล้อม
เอนโดจีนัส: สร้างขึน� ในร่างกายโดยไม่ได้รบั จากภายนอก สารแคนนาบินอยด์ท�ี
� ในร่างกายมีชื�อเรียกว่าสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์
สร้างขึน
เอ็นทูราจเอฟเฟกต์ :
ปฏิกิริยาที�คาดว่าท�างานร่วมกันระหว่างสาร
แคนนาบินอยด์และเทอร์ปีน ซึ�งน�าไปสู่การปรับเปลี�ยนหรือเพิ�มผล
การบ�าบัดรักษาโรคของสารแคนนาบินอยด์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
สารเทอร์ปีนเป็ นส่วนประกอบหลักของ Cannabis sativa L. ซึง� เป็ นต้น
ก�าเนิดของกลิน
� และรสชาติของพืชดังกล่าว การท�างานร่วมกันเพือ� บ�าบัด
รักษาโรคระหว่างสารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีนยังไม่ได้รบั การยืนยันในการ
วิจัยทางคลินกิ
กัญชาทางการแพทย์ :
กัญชาทีม� ีจุดประสงค์การใช้งานเพือ� บ�าบัด
รักษาโรค ซึ�งจะได้รับการสั�งจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ที�ผ่านการ
ฝึกอบรม ส�าหรับภาวะโรคที�รู้จักโดยทั�วไป หรือกลุ่มภาวะโรคที�มีการ
พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล
สารไฟโตแคนนาบินอยด์ : สารแคนนาบินอยด์ทเี� กิดขึน
� ตามธรรมชาติ
ในกัญชา และได้มาจากต้นกัญชา สารแคนนาบินอยด์ท�เี ป็ นที�รจู้ ักมีอยู่
เป็ นจ�านวนมาก สารไฟโตแคนนาบินอยด์ ที�มีการศึกษามากที�สุด
คือ เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบิ ไดออล
(CBD):

• THC คือ สารแคนนาบินอยด์ท�เี ป็ นที�ร้จู กั มากที�สดุ THC ท�าให้
เกิดฤทธิ�ท�มี ีคุณสมบัติเป็ นยาหลาย ๆ ประการของกัญชา ซึ�งอาจ
รวมถึงการลดอาการคลื�นไส้อาเจียน อาการปวด และการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื อ� และส่งเสริมการนอนหลับและเพิม� ความอยากอาหาร
เป็ นต้น
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• CBD เป็ นสารแคนนาบิน อยด์ ท� สี � า คัญ อีก ชนิด หนึ� ง โดยมี
คุณสมบัตเิ ป็นยา แต่ไม่ก่อให้เกิดภาวะทางจิตเวช (นั� นคือการ
ใช้ ส ารแคนนาบิน อยด์ ช นิด นี � จ ะไม่ ก่ อ ให้ เ กิด ภาวะเป็ นพิษ )
CBD อาจมีป ระสิท ธิผ ลส� า หรับ ภาวะอย่ า งเช่ น โรคลมชัก
ภาวะป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) และโรควิตกกังวล
การสร้างมาตรฐาน: ช่อดอกกัญชาคุณภาพระดับเภสัชภัณฑ์ คือ ดอก
จากต้นกัญชาทัง� ดอกที�ตากแห้ง และผ่านการทําให้เป็นมาตรฐานทัง�
ทางพันธุกรรมและทางเคมีตามมาตรฐานทางเภสัชกรรม โดยมีองค์
ประกอบสารแคนนาบินอยด์ที�กําหนด นอกจากนัน� ช่อดอกกัญชาจะ
ต้องปราศจากสิ�งปนเปื � อนอย่างเช่น จุลินทรีย์ (รา เห็ดรา และ
แบคทีเรีย) ยาฆ่าแมลง (สารตกค้าง) อะฟลาทอกซิน สิ�งเจือปน และ
โลหะหนัก
สารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์: สารเคมีชนิดหนึ� งที�มนุ ษยสังเคราะห์
� ซึ�งเป็นสารที�จับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ และ (โดยปกติแล้ว)
ขึน
เลียนแบบฤทธิ�ของ THC
สารเทอร์ปีน: สารประกอบอะโรมาติกซึ�งเป็ นที�มาของกลิ�นและรสชาติ
ของกัญชา กัญชาแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบของสารเทอร์ปีนที�่ ไม่
ซํา� กัน มีการคาดว่าสารเทอร์ปีนมีส่วนเกี�ยวข้องในปฏิกิรยิ าที�แตกต่าง
กันกับสารแคนนาบินอยด์

ค�าศัพท์ทางการแพทย์

อั น ตราย: สิ� ง ใดก็ ต ามที� ล ดหรื อ ส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย อันตรายจากยารวมถึงอาการที� ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา อาการข้างเคียงจากการรักษา และผลที� ไม่พึงประสงค์อ�น
ื ๆ
จากการรักษา คุณภาพยา ความถี� ในการใช้ และวิธีการให้ยาจะเป็ น
�จจัยที�กําหนดประเภทและความรุนแรงของอันตรายที�เกี�ยวข้องกับ
ยา
ผิดกฎหมาย: ไม่เป็ นไปตามหรือไม่ ได้รบั อนุ ญาตโดยกฎหมาย (ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและต้องห้ามตามกฎหมาย); ไม่ ได้รบั อนุ ญาต
ลิแกนด์: ลิแกนด์ที�ยึดเกาะกับตัวรับที�เฉพาะเจาะจง ลิแกนด์ของตัว
รับสารแคนนาบินอยด์มีชื�อเรียกว่าแคนนาบินอยด์ ลิแกนด์ท�เี กิดจาก
ภายในของตัวรับแคนนาบินอยด์มีช�ือเรียกว่าเอ็นโดแคนนาบินอยด์
ในขณะที�ลิแกนด์ที�เกิดจากภายนอกมีชื�อเรียกว่าไฟ โตแคนนาบินอยด์
อายุรกรรม: สาขาของแพทยศาสตร์ทเ�ี กีย� วข้องกับการรักษาโรคโดยไม่
ผ่าตัด และ/หรือการบําบัดรักษาโรคด้วยยา
การใช้ อ ย่ า งไม่ เหมาะสม ( การใช้ ย า ): การใช้ ย าอย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ ง
การบริ โภคยารักษาโรคโดยเพิม� ปริมาณยาหรือใช้ โดยมีเจตนาเพื�อให้
ได้ผลที�มีลักษณะเป็ นพิษ
ทางปาก: บริ โภคยาด้วยปาก หรือต้องบริ โภคทางปาก

ปริมาณยา: ปริมาณที�ก�าหนดส�าหรับการบริโภคยาต่อครั�ง

ความเสี�ยง (�จจัย): แง่มุมหนึ� งของพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือแนวทาง
การใช้ชีวติ การประสบกับสภาพแวดล้อม หรือลักษณะนิสัยที�มีแต่เกิด
� ที�บุคคลจะเกิดโรค
หรือสืบทอดมา โดยเกี�ยวโยงกับความเสี�ยงที�เพิ�มขึน

ข้อกําหนดของปริมาณยา (ข้อกําหนดในการบําบัดรักษาโรค): ตัวเลข
ปริมาณยาที�กําหนดสําหรับระยะเวลาที�ระบุ และระยะห่างของเวลา
ระหว่างการให้ยาแต่ละครัง� ที�เลือกเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
� อยู่กบั ยาที�
บําบัดรักษาโรค (นั� นคือ เพื�อรักษาอาการของโรค) โดยขึน
ใช้ ภาวะที�กําลังรักษา และลักษณะพิเศษของผู้ป่วย

วิธีการบริหารยา: วิธี ในการนํ ายาเข้าสู่รา่ งกาย รวมถึงตําแหน่งที�มีการ
ใช้ยา ตัวอย่างที�พบได้ทั�วไป ได้แก่ การให้ยาทางปาก การสูดไอระเหย
การให้ยาทางใต้ลน
ิ � และการใช้เฉพาะที�
ใต้ลน
ิ � : ‘ข้างใต้ลน
ิ � ’ หมายถึงทางสําหรับการให้ยาโดยทีย� าถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายผ่านบริเวณเนื �อเยื�อใต้ลน
ิ � ไปยังเลือดผ่านเนือ� เยื�อข้างใต้ลน
ิ�

54

56

ำ
การให้ยาและรูปแบบยาเตรียม
Eisenberg,

E.,

Ogintz,

M.,

Almog,

บทวิจารณ์การวิจัยทางคลินกิ
S.

(2014).

The

Aviram, J. & Samuelly-Leichtag, G. (2017). Efficacy of

pharmacokinetics, efficacy, safety, and ease of use of a

cannabis-based medicines for pain management: A

novel portable metered-dose cannabis inhaler in patients

systematic review and meta-analysis of randomized

with chronic neuropathic pain: A phase 1a study. Journal of

controlled trials. Pain Physician; 20:E755-E796.

Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 28: 3.
Ben

Amar,

M.

(2006).

Cannabinoids

in

medicine:

Pomaahcova, B., Van der Kooy, F., Verpoorte, R. (2009).

A review of their therapeutic potential. Journal of

Cannabis smoke condensate III: the cannabinoid content

Ethnopharmacology; 105(1-2), 1-25.

of vaporised Cannabis sativa L. Inhalation Toxicology.
21(13): 1108-12.

Hazekamp, A., and Grotenhermen, F. (2010). Review on
clinical

Romano, L. and Hazekamp, A. (2013). Cannabis Oil:

studies

with

cannabis

and

cannabinoids

2005-2009. Cannabinoids; 5 (special issue):1-21.

Chemical evaluation of an upcoming cannabis-based
medicine. Cannabinoids; 1(1): 1-11.

Kowal, M., Hazekamp, A., Grotenhermen, F. (2016). Review

เคมี

on clinical studies with cannabis and cannabinoids
2010-2014. Cannabinoids; 11 (special issue):1-18.

Hazekamp, A. (2006). An evaluation of the quality
of medicinal grade cannabis in the Netherlands.

Nugent, N., Morasco, B., O’Neil, M., et al. (2017). The effects

Cannabinoids, 1(1), 1-9.

of cannabis among adults with chronic pain and an
overview of general harms: A systematic review. Annals of

Hazekamp, A., Tejkalova´, K., Papadimitriou, S. (2016).

Internal Medicine.

Cannabis: From cultivar to chemovar II - A metabolomics
approach to cannabis classification. Cannabis and

Whiting, P., Wolff, R., Deshpande, S., et al. (2015).

Cannabinoid Research; 1.1.

Cannabinoids for medical use: A systematic review and
meta-analysis. JAMA; 313(24):2456-2473.

Izzo, A., Borrelli, F., Capasso, R., Di Marzo, V., Mechoulam,
R. (2009). Non-psychotropic plant cannabinoids: New
therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in
Pharmacological Sciences; 30(10), 515-527.

แบบส�ารวจการใช้งานของผู้ป่วย
de Hoop, B., Hazekamp, A., Kopsky, D., Wijnkoop, L.
(2016). Experiences and motives of medicinal cannabis
patients:

A

Universiteit

cross-sectional
Nijmegan.

questionnaire.

Sociologie

BA3

Radbound
–

Stage:

Arbeidsmarktoriëntatie.

57

Hazekamp, A., Ware, M., Muller-Vahl, K., Abrams, D.,

Zuurman, L., Roy, C., Schoemaker, R., Hazekamp, A., den

Grotenhermen, F. (2013). The medicinal use of cannabis

Hartigh, J., Bender, J., Verpoorte, R., Pinquier, J., Cohen,

and cannabinoids: An international cross-sectional survey

A., van Gerven, J. (2008). Effect of intrapulmonary

on administration forms. Journal of Psychoactive Drugs.

tetrahydrocannabinol administration in humans. Journal of

45 (3), 199–210.

Psychopharmacology. 22(7):707-716.

Sexton, M., Cuttler, C., Finnell, J., Mischley, L. (2016). A
cross-sectional survey of medical cannabis users: Patterns
of use and perceived efficacy. Cannabis and Cannabinoid
Research; 1: 131-138.

เภสัชวิทยา
Fischedick. (2010). Cannabinoid receptor 1 binding activity
and quantitative analysis of Cannabis sativa L. smoke and
vapor.

Chemical

and

Pharmaceutical

Bulletin;

58(2): 201-207.
Mackie, K. (2008). Cannabinoid receptors: Where they are
and what they do. Journal of Neuroendocrinology,
20(s1), 10–14.
Pertwee,

R.

(2008).

The

diverse

CB1

and

CB2

receptor pharmacology of three plant cannabinoids:
cannabidiol

Δ9-tetrahydrocannabinol,

and

Δ9-

tetrahydrocannabivarin. British Journal of Pharmacology.
153(2):199–215.
Russo, E. (2011). Taming THC: Potential cannabis synergy
and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British
Journal of Pharmacology, 163, 1344-1364.
Skaper, S. and Di Marzo, V. (2012). Endocannabinoids in
nervous system health and disease: the big picture in a
nutshell.

Philos

Trans

367(1607): 3193-3200.

58

R

Soc

Lond

B

Biol

Sci,

ข้อจ�ากัดความรับผิดชอบ

หนังสือเล่มนีแ� สดงข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเชิงลึกทางคลินกิ ทีม� ี
การตีพิมพ์ ในเดือนเมษายน 2019 โดยหลักแล้วการพิจารณาการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ในฐานะผลิตภัณฑ์เพื�อการบําบัดรักษาโรคภายใน
รูปแบบที�รา้ นขายยาเป็นผู้สั�งจ่ายยา ซึ�งอยู่ภายใต้กรอบของยารักษาโรค
แบบดัง� เดิม
หนั งสื อเล่มนี � มีวัตถุประสงค์เพื�อการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั � น มิ ได้มี
เจตนาเพื�อ สนั บสนุ นกระบวนการตั ด สิ นใจของผูส้ ั� ง จ่า ยยาและ
เภสัชกรเกี�ยวกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์หรือสารแคนนาบินอยด์
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล ไม่ควรใช้หนั งสือเล่มนี �เป็ นข้อสรุป
ขั�นสุดท้าย
แม้ว่าความพยายามทั�งหมดเป็ นไปเพื�อรับรองว่าความถูกต้องและ
ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ณ เวลาที�พิมพ์หนังสือ ผู้เขียนมิ ได้เป็นผู้ที�
สามารถนําไปอ้างอิงได้ ไม่วา่ จะโดยนัยหรืออื�นใดก็ตาม สําหรับความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของกัญชาทางการแพทย์หรือสารแคนนาบินอยด์ และวิ ธี ก ารให้ ย า จนกว่ า จะถึ ง เวลาที� มี ข้ อ มู ล ทางคลิ นิ ก
ที�เชื�อถือได้ และเนื �อหาของหนั งสื อนี �มิสามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง
เช่ น เดี ย วกั น เนื � อ งด้ ว ยข้ อ มู ล บางส่ ว นอาจมี ค วามล้ า หลั ง จากการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และทางคลินิกที�รวดเร็วในแวดวงนี�

รูปภาพ: Shutterstock และ Bedrocan

ทั�งผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์ ไม่มีส่วนรับผิดสํ าหรับความเสี ยหายใด ๆ
ก็ ต ามที� อ าจเกิ ด จากการใช้ ข้ อ มู ล ภายในหนั งสื อ เล่ ม นี � และไม่ ให้
การรับรองเกี�ยวกับลักษณะและเนื �อหาของหนังสือเล่มนี� ผู้เขียนไม่มี
ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความรั บ ผิ ด ใด ๆ สํ า หรั บ ความเสี ย หายไม่ ว่ า จะ
ประเภทใดก็ตามที�มีสาเหตุมาจากเนือ� หาของบุคคลที�สามที�แนบมา
เขียนไว้ หรือพิมพ์ ในหนังสือเล่มนี �

ข้อมูลเบือ� งต้นเกี�ยวกับกัญชาทางการแพทย์ หนั งสือเล่มนี �มี
เนื อ� หาเกีย� วกับการใช้กญ
ั ชาเพือ� การบําบัดรักษาโรค ซึง� หมายความ
ว่าเราไม่ ได้กล่าวถึงกัญชาสํ าหรับนั นทนาการที� ใช้เสพให้เกิด
การ ‘เมา’ เนื �อหาจะมุ่งเน้ นไปที�กัญชาเพื�อประโยชน์ ทางการ
แพทย์ โดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ� ให้ขอ้ มูลเชิงลึกแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ ผูค้ วบคุม และผูป้ ่ วยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ของ Cannabis sativa L. และแนวทางในการนํ ากัญชาไปใช้
ในการบําบัดรักษาโรค
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เมษายน 2019
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