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คำนำ
กัญชาเปนพืชสมุนไพรที่กำลังไดรับการกลาวถึงจากคนทั่วโลก
ในขณะนี้ สำหรับประเทศไทย กัญชาเปนพืชทองถิ่น เปนภูมิปญญาดาน
การแพทยแผนไทย มีการใชกัญชารักษาโรคมาเนิ่นนาน จนเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ในโอกาสที่ประเทศไทยไดปลด“พืชกัญชา”
รวมทั้ง “กัญชง” ออกจากรายการยาเสพติดใหโทษ โดยจะมีผลบังคับใช
ตั้งแต วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เปนตนไป สถาบันกัญชาทางการแพทย
ซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมใหเกิดการนำกัญชามาใชประโยชนทาการแพทย
และสุขภาพอยางเหมาะสม จึงไดจัดทำคูมือเลมนี้ขึ้นเพื่อเปนแนวทาง
สำหรับผูปวยในการใชกัญชาเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องตนดวยตนเองอยาง
ปลอดภัยใน 4 อาการพื้นฐาน ไดแก นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ปวด และ
อาการทางผิวหนัง โดยครอบคลุมตั้งแตการปลูก การแปรรูป สกัดใช
เบื้องตนและการติดตามผลการใช
ในป จจุ บ ั นมี การศึ กษาวิ จั ยกั ญชา กั ญชง อย างกว างขวาง
พบสารสำคัญทางยาในกัญชาหลากหลายชนิด ทำใหความรู ความเขาใจ
ที่มีตอกัญชาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น ผูปวยและญาติ รวมถึง
ประชาชนควรติดตามขาวสารจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได และนำมาปรับใช
อยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย
ทั้งนี้สถาบันกัญชาทางการแพทยจะปรับปรุงเนื้อหาของขอมูล
เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดตอการดูแลสุขภาพตามองคความรูที่มีเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ผูปวยที่มีขอสงสัยหรือประสงคที่จะไดขอมูลเพิ่มเติมสามารถ
ติดตอไดที่ สถาบันกัญชาทางการแพทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันกัญชาทางการแพทย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มิถุนายน 2565
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รับ

ขอมูลขาวสาร

ดานกัญชาจากแหลงที่นาเชื่อถือ
ปจจุบัน มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เรื่องกัญชาและกัญชงอยางกวางขวางจากหลาย
แหลง ซึ่งมีทั้งที่ถูกตองและไมถูกตอง ประชาชน
ควรเลือกรับขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่ อถือ
ตั ว อย า งแหลง ข อ มู ลที่ เชื ่ อ ถือ ได ที ่ ป ระชาชน
สามารถสืบคนความรูมาใชในการดูแลสุขภาพ
ไดอยางปลอดภัย ไดแก
คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ
การใชกัญชาเพื่อการแพทยกระทรวงสาธารณสุข
 https://www.medcannabis.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 https://cannabis.fda.moph.go.th/

สถาบันกัญชาทางการแพทย
 https://moph.cc/5dl0RhE0X

นอกจากแหลงขอมูลขางตนแลว ประชาชนสามารถรับขอมูลเพิ่มเติม
ไดจากหนวยงานอื่น ๆ ของทางราชการ ทั้งนี้การตรวจสอบขอมูลจากแหลง
ที่นาเชื่อถือหลายแหงจะชวยเพิ่มความมั่นใจถึงการนำไปใชประโยชนที่ถูกตอง
และเหมาะสมมากขึ้น
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รู

ขอมูลกัญชา ที่ถูกตอง
5 ขอควรรู กอนใชกัญชา

1. กัญชา และกัญชง เปนพี่นองกัน แตมีสัดสวนสารสำคัญทางยา
แตกตางกันเล็กนอย คือ กัญชา มี สารเมา THC สูง กัญชงมี สารตานเมา CBD สูง

กัญชา แยกจาก กัญชง
โดยปริมาณ : สารเมาTHC
กัญชง มีสารเมา นอยกวาหรือเทากับ 1%
Generally High in CBD and Low in THC
เนนการใชประโยชนสารตานเมา
กัญชา มีสารเมา มากกวา 1%
Generally Low in CBD and High in THC
เนนการใชประโยชนสารเมา
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2. การใชตามองคความรูดั้งเดิม กัญชา มีการใชประโยชน
อยางหลากหลาย ขึ้นกับสวนที่ใช ตามองคความรูดั้งเดิม
กัญชาใชไดทุกสวน โดยเฉพาะประโยชนจากใบและราก
ดังนั้นในคูมือเลมนี้จึงเนนการใชประโยชนจากสองสวนนี้
ในการดูแลสุขภาพเบื้องตนของประชาชน
3. การใชตามความรูจากการวิจัยสมัยใหม
มีการใชประโยชนจากกัญชาและกัญชงตามสารสำคัญ 2 ชนิด คือ
สารเมา THC (พบปริมาณสูงในกัญชา) ใชบรรเทา
อาการปวดเบื่ออาหาร นอนไมหลับ การใชในขนาดสูงๆ โดย
ไมจำเปนจะทำใหเสพติดสารเมานี้ได
สารตานเมา CBD (พบปริมาณมากในกัญชง) ใชตาน
การชัก ตานวิตกกังวล ตานซึมเศรา บรรเทาอาการอักเสบของ
ผิวหนัง สารนีห้ ากใชภายนอกอาจทำใหเกิดการระคายเคืองผิว
การใชติดตอกันนาน ๆ โดยการกิน อาจตีกันกับยาโรคเรื้อรัง
ที่ผูปวยใชอยูได อยางไรก็ตาม หากรางกายมีการอักเสบรวมกับ
อาการทีร่ บกวนคุณภาพชีวิต เชน นอนไมหลับ ปวด ก็อาจใชทั้ง
กัญชา และกัญชง หรือเลือกสายพันธุกัญชาที่มีทั้ง สารเมา
THC และ สารตานเมา CBD ในสัดสวนทีใ่ กลเคียงกัน
4. กัญชา ไมใชยาที่ใช “ยิ่งมาก ยิ่งดี” แตถาใช “ไมพอดี”
อาจมีโทษรุนแรง และไมไดเปนยาที่ใชไดกับทุกคน
ผลการตอบสนองตอการใชกัญชาไมแปรผันตามขนาดยาที่ใช แต
ขึ้นกับแตละบุคคล ซึ่งมีความไวของตัวรับกัญชาในรางกาย
แตกตางกัน และรางกายมีการเปลี่ยนแปลงสารจากกัญชาได
ไม เหมื อนกั น ดั งนั ้ นเพื ่ อความปลอดภั ยสู งสุ ดของผู  ป  วย
จึงควรเริ่มจากการใชขนาดยาต่ำ ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาอยางชา ๆ
การปรับขนาดยาแตละครั้ง ควรปรับหลังจากใชไปแลว 3-4 วัน
จนกวาจะไดขนาดยาที่เหมาะสม คือขนาดยาที่ควบคุมอาการ
ของโรคได โดยไมทำใหเกิดผลขางเคียง
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ประโยชนสูงสุด

ประโยชนต่ำสุด
ใชปริมาณนอยเกิน
ไมไดผล สิ้นเปลือง

จุดควบคุมอาการ / โรค ไดดี
ซึ่งผูปวยแตละรายมีขนาดยา
ที่ตอบสนองไดดีที่สดไมเทากัน

เพิ่มขนาด ไมเพิ่มผลลัพธ
การรักษา แตเพิม่
ผลขางเคียง

5. นอกจากการรั ก ษาอาการและความเจ็ บ ป ว ยแล ว กั ญ ชายั ง ส งเสริ มให
“ระบบกัญชาในรางกาย” ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาในปจจุบัน
พบวา การใชกัญชาที่มีสวนผสมของสารเมา THC ขนาดนอย ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา
ไมโครโดส (microdose) จะชวยสงเสริมระบบการเยีย วยาตนเอง โดยไมเกิดอาการ
ที่ไมพึงประสงค จากขอมูลการใชในประเทศไทยพบวา ขนาดยาที่ใชไดผลดีในผูปวยเปน
ขนาดที่ใชที่ต่ำกวาขนาดการใชในตางประเทศหลายเทา นอกจากนั้น การสงเสริมระบบ
กัญชาในรางกายใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรใชกัญชารวมกับการออกกำลังกาย
และกินอาหารที่มีประโยชน โดยเฉพาะอาหารที่มไี ขมันโอเมกา-3 ในปริมาณสูง
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ปรับ

การใชกัญชา ใหเหมาะกับผูปวย

แมวากัญชาจะมีประโยชนมากมาย แตก็ยังมีขอจำกัดในการใช และอาจ
ไมสามารถใชกับผูปวยทุกราย
ผูปวยที่หามใชกัญชา
• ผูที่มีประวัติแพกัญชา
• เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นรุนแรง
หรือไมสามารถควบคุมอาการได
• มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช
• สตรีมีครรภ สตรีที่ใหนมบุตร
• ผูปวยที่ใชยาวารฟาริน
สวนผูปวยในกลุมดังตอไปนี้ ตองพิจารณาประโยชนที่ชัดเจนโดยใช
ภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทย
•
•
•
•

เยาวชนที่อายุนอยกวา 25 ป
ผูสูงอายุ
ผูที่มีการทำงานของตับและไตที่ไมดี
ผูปวยที่ใชยาออกฤทธิ์กับสมองสวนกลาง

หลังจากใชกัญชาแลว ภายใน 6 ชั่วโมง ไมควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรตาง ๆ การใชกัญชาและแอลกอฮอลรวมกัน ยิ่งทำใหสมรรถนะลดลง ขึ้นกับ
บุคคลและผลิตภัณฑที่ใช
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ใช

กัญชาเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ และ รักษาโรค
ระบบกัญชาในรางกาย มีบทบาทสำคัญตอการทำงาน
ของรางกาย ทั้งการเผาผลาญพลังงาน การรับรูและความจำ
การเคลื่อนไหว และภูมิคุมกันโรค ดังนั้นหากระบบกัญชา
ในรางกายไมมีความผิดปกติ การรับกัญชาจากภายนอก
ก็อาจสงผลใหรางกายเกิดความผิดปกติได การใชกัญชา
เพื่อสงเสริมใหรางกายทำงานเปนปกติ จะเกิดประโยชน
เมื่อเกิดความไมสมดุลของระบบกัญชาในรางกายเทานั้น

การใชเพื่อเสริมสุขภาพ
ภายหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผูที่ตองการใชกัญชาเพื่อสงเสริม
สุขภาพ ควรใชกัญชาโดยปรับจากองคความรูดั้งเดิมที่ระบุวา กัญชา
มีรสเบื่อเมา สรรพคุณ ชูกำลัง เจริญอาหาร ทำใหนอนหลับ
สามารถนำมาผสมกับเครื่องเทศปรุงผสมในอาหาร หรือใสเปน
เครื่องชูรสในอาหาร หมอพื้นบานบางจังหวัดใชใบกัญชา ปงไฟ
ใหเหลืองกรอบตำผสมพริกแกงเผ็ด ปรุงใหคนไขที่มีอาการ
เบื่ออาหาร บางคนใชใบกัญชาใสในตมแกง เพื่อเพิ่มรสชาติ
อาหาร ทำใหกินขาวไดมาก และนอนหลับสบาย หรือนำใบไปตม
จนเดือด ดื่มอุนๆ เพื่อคลายเครียด หมอพื ้ นบ านส วนใหญ
ไมนิยมนำดอกมาปรุงอาหาร เพราะมีกลิ่นเหม็นเขียวมาก ทำให
กลบกลิ่นและรสชาติของอาหาร อีกทั้งวัตถุประสงคของการใช
กัญชาในอาหาร เพื่อปรับสมดุลของเลือดลมเทานั้น ไมตองการ
ทำใหเมา
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สวนที่นิยมนำมาปรุงใสอาหารมากที่สุด คือ ใบ ใบสดที่เพิ่งเก็บจากตน
ไมมีสารเมา แตมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ อาจนำมากินกับน้ำพริก
หรือผสมกับผักอื่น ๆ กินแบบสลัด แตเมื่อผานความรอนหรือเก็บไวนาน ๆ
จะมีสารเมา THC และ สารตานเมา CBD ขึ้น โดยใบออนมีปริมาณสาร
ขางตนมากกวาใบแก สารสองชนิดนี้ พบปริมาณสูงสุดเมื่อพืชมีอายุ 2 เดือน
“ นำมาปรุงอาหาร ผานความรอน”
ตามภูมิปญญาใชวันละ 5-8 ใบ
แนะนำใหเริ่มที่ขนาดต่ำๆ คือ ประมาณครึ่งใบตอวัน

รสเมาเบื่อ กลิ่นคลายหญาแหง
มีสารเมา THC
บดเปนผง ใสในอาหาร
แทนผงชูรส
ใชชงน้ํารอนเหมือนชาเพื่อชวย
การผอนคลาย ชวยใหนอนหลับ

ใบแหง
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“ใบสด ไมทำใหเมา บริโภคเปนผัก จิ้มน้ำพริก
เปนสวนหนึ่งของเมนูสลัด หรือปนคั้นน้ำ”

รสเมาเบื่อ มีกลิ่นเขียวของพืชสด
มีกรดของสารเมา THCA
แรธาตุ คลอโรฟลล

ใบสด

กินแบบคั้นสด หรือกินใบสด
ใสในอาหาร

ผูที่เพิ่งเริ่มกินอาหารที่มีสวนผสมของกัญชา อาจมีอาการขางเคียง
เชน ปากแหง คอแหง งวงนอน รูสึกมึนงง ปวดหัว หัวใจเตนเร็ว โดยอาการ
เหลานี้จะเริ่มแสดงผลหลังกิน 30-60 นาที และจะแสดงอาการเดนชัดที่เวลา
1 ชั่วโมง และอยูไดนานถึง 6 ชั่วโมง หลังกิน ดังนั้น ผูที่เพิ่งกินกัญชาหรือเริ่ม
กินเปนครั้งแรก ควรเริ่มกินที่ครึ่งใบ แลวรอดูผลหลังการกิน 2 ชั่วโมง หาก
มีอาการปากแหง คอแหง ใหดื่มน้ำมาก ๆ หากมีอาการมึนเมา ใหดื่มน้ำ
มะนาวผสมน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง หรือดื่มชารางจืด เพื่อบรรเทาอาการ
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ใบกัญชา....





มีสาร Glutamic acid จึงชวยเพิ่มรสชาติอาหาร
ใบสด ของกัญชา จะพบสาร CBDA และ THCA
ซึ่งไมมีฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ไมทำใหเมา)
เมื่อถูกแสงและความรอนจากการปรุงและการเก็บรักษาจะเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (decarboxylation) โดยสาร THCA จะถูกเปลี่ยนเปนสาร THC
(ทำใหเมาได)
ตามองคความรูการแพทยแผนไทย กัญชาชวยปรับสมดุลลมในรางกาย
จึงมักปรุงใสในอาหารที่มเี ครื่องเทศ และมีรสเผ็ดรอน เพื่อชวยใหเลือดลมไหลเวียนดี

ใบกัญชาแหงของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร มี THC 0.5 – 1 %
(1 ใบ มีน้ำหนักเฉลี่ย 200 มก. จะมี THC 1 – 2 มก.)
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เมากัญชา...แกอยางไร

● ดื่มน้ำมากๆ หรือกินน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง หรือน้ำตาลทราย
หากเปนเบาหวานใสน้ำผึ้งหรือน้ำตาลนอยลงหนอย
● ชงรางจืด ดื่มวันละ 3 เวลา สำหรับอาการโคลงเคลง
เวียนศีรษะจะดีขึ้นเปนระยะๆ
ภญ. ดร. สุภาภรณ ปติพร
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กรณีการบริโภคกัญชาเปนอาหารเพื่อสงเสริมสุขภาพ ควรพิจารณา
ชั่งน้ำหนักระหวางประโยชนและความเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงตอไปนี้
เยาวชนที่อายุนอยกวา 25 ป หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร ผูปวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ผูปวยที่มีตับและไตทำงานไมดี ผูปวยที่ใชยาละลายลิ่มเลือด
วารฟาริน และยาที่มีออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
นอกจากใบแลว สวนอื่น ๆ ของกัญชาก็สามารถนำมาใชปรุงอาหารได
ขึ้นอยูกับประเภทของอาหาร ดังนั้นควรเลือกใชและเลือกใสในอาหารให
เหมาะสม
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การใชเพื่อบรรเทา 4 อาการพื้นฐาน
นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ปวด อาการทางผิวหนัง
สารในกลุ  ม แคนาบิ น อยด ท ี ่ พ บใน ใบ กิ ่ ง ก า น
ที่เพิ่งเก็บมาจากตน เปนสารจำพวก กรดแคนาบินอยด
ได แ ก THCA, CBDA มี ก ารศึ ก ษาพบว า สารจำพวกนี้
ผานสมองไดนอยจึงไมทำใหเกิดการเมา แตกรดแคนาบินอยด
สามารถเปลี่ยนแปลงเปน สารเมา THC และ สารตาน
เมา CBD ได โ ดยการให ค วามร อ น (เมื ่ อ ความร อ น
มากกวา 120 องศาเซลเซียส กรดจะถูกสลัดออกไดอยาง
สมบูรณ) และการสัมผัสแสง ทั้งนี้ THCA และ CBDA
มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ตานอาการคลื่นไสอาเจียน และ
ตานการชัก แตฤทธิ์ดังกลาวยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติม
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หลักการนำยากัญชามาใชในการดูแลสุขภาพ
การนำกั ญ ชามาใช โ ดยประชาชนในยุ ค ป จ จุ บ ั น ยั ง เป น เรื ่ อ งใหม ที่ ต  อ งดำเนิ น การ
ดวยความระมัดระวัง โดยยึดหลักความปลอดภัย ประยุกตองคความรูที่มีในปจจุบันมาใช
ดังตอไปนี้
1. หามใชในผูปวยที่มีขอหามใช
2. กรณี จำเป นต องใช ควรใช ด  วยความระมั ดระวั ง และปรึ กษาบุ คลากรทางการแพทย
ที่มีประสบการณเพื่อชวยประเมินประโยชนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3. อาการเจ็บปวยที่ประชาชนสามารถใชประโยชนจากกัญชาไดดวยตนเอง

ไดแก นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ปวด และอาการทางผิวหนัง
4. เริ่มใชในขนาดยานอย ๆ กรณีที่มีอาการปวดรวมกับการอักเสบอาจพิจารณาใชราก
(ในรากไมพบสารเมา THC จึงมีความปลอดภัย)
5. ขณะใชกัญชา ตองประเมินผลการรักษาและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง กัญชาเปนพืช
ที่มีคุณสมบัติเยียวยาแบบองครวม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในรางกาย จะเปนตัวบงชี้
ผลลั พธ ในการรั กษาได ด ี เช น กิ นได หลั บดี ไม ปวด เป นต น แต ไม ใช อาการเคลิ ้ มสุ ข
ทั้งนี้อาจใชเครื่องมือที่หาไดงายมารวมประเมินผลการรักษาดวยเชน นาิกาชวยประเมิน
คุณภาพการนอนหลับ
6. อาการไมพึงประสงคที่พบบอย ไดแก ปากแหง คอแหง งวงนอน คลื่นไส อาเจียน
ใจสั่น ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาการสวนใหญมักเกิดขึ้นภายใน 3-4 วันแรกที่ไดรับ ยา
หลังจากนั้นอาการจะหายไป แตหากอาการดังกลาวยังเกิดขึ้นตอเนื่องเกินกวา 1 สัปดาห
ใหติดตอสถานพยาบาลใกลบาน อาการไมพึงประสงคบางอยางสามารถบรรเทาได เชน ถามี
อาการปากแหง คอแหง ควรจิบน้ำระหวางวันใหมากขึ้น ถามีอาการงวงนอน อาจปรับมาใช
กอนนอน หากความดันโลหิตลดต่ำลง ควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อติดตามความรุนแรง
หากความดันโลหิตลดต่ำกวา 100/60 มิลลิเมตรปรอท ใหหยุดการใหยามื้อนั้น และปรึกษา
สถานพยาบาลใกลบาน ในผูปวยที่ใชยาขนาดสูงและระยะเวลานานอาจพบเห็นภาพหลอน
หูแวว ภาวะซึมเศรา ความจำ การตัดสินใจแยลง ใหหยุดยาทันที และปรึกษาสถานพยาบาล
ใกลบาน
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• นอนไมหลับ
อาการนอนไมหลับ หรือหลับยาก ถือวาเปนอาการที่พบไดบอย มีสาเหตุมาจากความเครียด
วิตกกังวล หรือโรคประจำตัวที่ผูปวยเปนอยู การนอนไมหลับเปนครั้งคราว โดยเฉพาะสาเหตุจาก
ความเครียด สามารถใชกัญชาเปนครั้งคราวเพื่อชวยใหนอนหลับได
วิธีการใช เอาใบกัญชา มาคั่วไฟออน ๆ จำนวน 1-2 ใบ แลวชงกับน้ำอุน ตั้งทิ้งไว 5 นาที
ดื่มกอนนอน รางกายจะคอยๆ ปรับตัว หาก 3 วันแลวยังไมหลับ สามารถปรับเพิ่มไดครั้งละ 2
ใบ สูงสุด 6 ใบตอวัน
การติดตามผลการรักษา ติดตามคุณภาพการนอนหลับ ไดแก นอนหลับไดเร็วขึ้น ลึกขึ้น และ
รูสึกสดชื่นหลังตื่นนอน อยางไรก็ตาม การใชกัญชาในระยะยาวเพื่อบรรเทาอาการนอนไมหลับ
ยังตองติดตามผลตอความจำดวย เนื่องจากมีรายงานวิจัยบางชิ้นชี้วากัญชาอาจสงผลตอความจำใน
ระยะยาว สำหรับผูปวยที่ปรับขนาดยาไปจนถึงสูงสุดที่แนะนำแลวยังนอนไมหลับ แนะนำให
ปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป
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•

เบื่ออาหาร

ในอดีตเปนที่รูกันโดยทั่วไปวา กัญชาชวยใหเจริญอาหาร ทำใหกินขาวไดมาก
และอยากกินของหวาน กัญชาจึงเปนทางเลือกที่ดีสำหรับผูที่มีอาการเบื่ออาหาร
วิธีการใช การใชกัญชาตามขอบงใชนี้ผูปวยสามารถเลือกกินอาหารที่มีสวนผสมของ
ใบกั ญ ชาตามที ่ ไ ด แ นะนำไปก อ นหน า นี ้ โดยการปรุ ง ผสมใบกั ญ ชาในอาหาร
ที่มีเครื่องเทศเปนสวนผสมหลัก เพื่อปรับธาตุลมภายในกระเพาะอาหารและลำไส ผูปวย
ส ว นใหญ ต อบสนองได ด ี ด  ว ยวิ ธ ี ก ารนี ้ หรื อ ผู  ป  ว ยอาจจะเลื อ กใบกัญ ชาแห ง 1-2 ใบ
ชงกับน้ำอุน ดื่มกอนอาหาร 30-45 นาที
การติดตามผลการรักษา อาการเบื่ออาหาร เปนอาการที่ติดตามผลการใชไดงาย คือ
เมื ่ อ กิ น กั ญ ชาแล ว ต อ งกิ น อาหารได เ พิ ่ ม ขึ ้ น โดยจะเห็ น ผลชั ด เจนภายใน 3 วั น
หากปรั บ ขนาดความแรงของกั ญ ชาที ่ ใ ช จ นเกิ ด ผลข า งเคี ย งแล ว ยั ง ไม ไ ด ผ ล แนะนำ
ใหปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป
• ปวด
อาการปวดเปนอาการที่พบไดบอย แตอาจมีสาเหตุที่แตกตางกัน อาการปวดที่ใชกัญชา
แลวไดผลดี คือ อาการปวดจากความผิดปกติของระบบประสาท กับอาการชาตามสวนตาง ๆ
ของรางกาย หรือมีอาการนอนไมหลับรวมดวย
วิธีการใช ใชใบกัญชามาคั่วไฟออนๆ 1-2 ใบ ชงกับน้ำอุน ตั้งทิ้งไว 5 นาที ดื่มกอนนอน
อาจปรับเพิ่มความถี่ในการกินไดทุก 3 วัน เปนวันละ 2, 3 และ 4 ครั้งตามลำดับ (ชวงที่ใชยาควร
หางกัน 6-8 ชั่วโมง) ผูปวยควรสังเกตตนเองวามีอาการงวงนอนระหวางวันจนรบกวนกิจวัตร
ประจำวันหรือไม หากงวงมากใหปรับลดขนาดยาลงในผูปวยที่มีอาการปวดไมรุนแรง อาจ
พิจารณาใชรากกัญชาที่โตเต็มที่มาหุงกับน้ำมัน ใชเปนยาทาภายนอก หรือผสมสมุนไพรชนิดอื่น
ทำเปนยาลูกประคบก็ได
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การติดตามผลการรักษา ผูปวยควรสังเกตผลการรักษาและอาการไมพึงประสงค ในกรณี
ที่ใชไดผล ควรเลือกใชกัญชา หรือกัญชงสายพันธุเดิม เพื่อคงไวซึ่งประสิทธิผลในการรักษา
ในกรณีที่ควบคุมอาการไดดี ไมแนะนำใหผูปวยหยุดใชยาเดิมที่แพทยสั่งแตควรปรึกษาแพทย
เพราะยาหลายชนิ ด ที ่ ใ ช ร ั ก ษาอาการปวดมั ก ต อ งค อ ยๆ ลดขนาดยาลงก อ นหยุ ด ยา โดย
อยูภ ายใตการดูแลของแพทย

•

อาการทางผิวหนัง

มี การวิ จ ั ยพบว า กั ญชงที ่ ม ี สารต านเมา CBD สู ง มี ฤทธิ ์ ลดการอั กเสบได ด ี จ ึ งมี การ
นำกัญชาและกัญชงมาใชเพื่อบรรเทาอาการทางผิวหนัง เชน คัน บวม หัวสิว และรังแคอักเสบได
วิธีการใช ใชใบกัญชง หรือกัญชาแหงที่ผานการคั่วแลว หุงกับน้ำมันมะพราว ดวยไฟ
ปานกลาง ใชยาน้ำมันที่ไดทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง
การติดตามผลการรักษา ในผูปวยบางรายอาจแพสารตานเมา CBD ไดดังนั้นจึงตอง
หมั่นสังเกตวา ผื่นที่เปนมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม และมีรอยโรคใหมปรากฏขึ้นหรือไม หากใชยา
น้ำมันกัญชงหรือกัญชาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 1 เดือนแลว อาการ ยังไมดีขึ้น หรือ
รอยโรคขยายวงใหญขึ้น แนะนำใหปรึกษาแพทยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป
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เทคนิคการเตรียมยา
ยาที่ดีตองมีความสะอาด ไมมีสารปนเปอน และไดตัวยา
ที่ตรงกับโรคที่ตองการรักษา การปลูกและเตรียมยาจากกัญชาที่ดี
มีหลักการดังตอไปนี้
1. เลือกดินปลูกที่ดี ไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก สำหรับ
ปลูกกัญชา
2. การเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาทำยา ใหเลือกใบออนอายุประมาณ
2 เดือน ซึ่งจะมีสารสำคัญสูง
3. เมื่อเก็บเกี่ยวทุกสวนของกัญชาแลว ใหนำมาลาง
ดวยน้ำไหล
4. ทุกสวนของกัญชา ทำใหแหงดวยการตากในโรงเรือน
พลังแสงอาทิตย หรือ การอบ
5. การปรุงกัญชาเปนยา ควรพิจารณาถึงโรค หรือ อาการ
ของผูปวย อายุประสบการณการใชกัญชา กรณีอาการ เบื่ออาหาร
นอนไม หลั บในผู  ส ู งอายุ และยั งไม เคยใช ก ั ญชามาก อน อาจ
พิจารณาใชใบแหง 2 ใบ ชงกับน้ำอุน จิบ กอนนอน 30-60 นาที
หรือกอนอาหาร หากไมไดผลคอยเพิ่มขนาดใบ ในกรณีที่ตองการ
ใชยาที่เขมขน อาจเลือกนำใบมาสกัดดวยแอลกอฮอล หรือน้ำมัน
เนื่องจาก สารเมา THC หรือ สารตานเมา CBD ละลายในไขมัน
และแอลกอฮอลไดดี ในการสกัดกัญชาโดยใชแอลกอฮอลตอง
ระเหยเอาแอลกอฮอลออกกอน แลวจึงนำไปผสมกับน้ำมันที่เปน
ตัวนำสงยา เชน น้ำมันงา น้ำมันมะพราว หากใชเปนยาภายนอก
แนะนำให เลื อกน้ ำมั นมะพร าว เพราะเกาะติ ดผิ วได ด ี ทำให
ยากัญชาคอย ๆ ดูดซึมเขาสูผิวหนังอยางชา ๆ

20

เอกสารอางอิง
บังอร ศรีพานิชกุลชัย. การใชกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย.
วารสารเภสัชศาสตรอสี าน 2562; 15(4) : 1-26.
ปตพงษ เกษสมบูรณ. ขนาดยาจากัญชาที่เหมาะสมในการรักษาโรค
ใน เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง กัญชาทางการแพทย เขตสุขภาพ
ที่ 7 วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562. [อินเทอรเน็ต] [เขาถึงเมื่อ 20
มีนาคม 2565]. เขาถึงไดจาก :
http://neurothai.org/media/news_file/340-HandoutPhataphong-20191212073846.pdf.
เปยม บุณยะโชติ, ร.ต.อ. ตำรายาไทยแผนโบราณ เลม 6. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพเฟองอักษร. 2518.
แพทยพงศา วิสุทธาธิบดี, (พระยา) (สุน สุนทรเวช). แพทยตำบล เลม 1.
พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรนิติ. 2475.
รุงเพชร สกุลบำรุงศิลปและคณะ. รายงานการจัดทำแผนที่เสนทางวิจัยกัญชา
ทางการแพทยครบวงจร (Research roadmap for medical
cannabis). 2562.
วิมล พันธุเวทย. Endocannabinoid system. วารสารไทยเภสัชศาสตรและ
วิทยาการสุขภาพ. 2009; 4(1):84-93.
สุภาภรณ ปติพร. บันทึกภูมิปญญาของแผนดิน 12 กัญชาและผองเพื่อน.
กรุงเทพฯ: ปรมัตถการพิมพ. 2563.
อาสาฬา เชาวนเจริญ, ผกากรอง ขวัญขาว, ยงศักดิ์ ตันติปฎ ก. ยากัญชา คูมือ
ประชาชน. กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน. 2564.

21

การใชกัญชาภาคประชาชน
ประโยชน





นอนไมหลับ
เบื่ออาหาร
ปวด
อาการทางผิวหนัง

ความเสีย่ ง

หามใช

× แพกัญชา
× โรคหัวใจและหลอดเลือด
ขั้นรุนแรง หรือไมสามารถคุมอาการได
× มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช
× สตรีมีครรภ สตรีที่ใหนมบุตร
× ผูปวยที่ใชยาวารฟาริน

ใชดวยความระมัดระวัง
•
•
•
•

คาการทำงานของตับหรือไตที่ไมดี
เยาวชนอายุนอยกวา 25 ป
ผูสูงอายุ
ใชรวมกับยาที่ออกฤทธิ์กับสมองสวนกลาง

START LOW ….. GO SLOW ….. STAY LOW
เริ่มขนาดต่ำ ….. ปรับขนาดยาอยางชาๆ …..
และใชขนาดต่ำสุดเทาที่เปนไปได
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การนำ ‘กัญชา’ มาใชในอาหาร

ตม/ตุน

ผัด

แกง

ทอด

 ใบออน กินสด หรือจิ้มน้ำพริก นำมาใสแกงสม แกงกะทิ แกงมัสมั่น เมนูผัด
 ใบกัญชามีสารเมา THC นอยสารชนิดนี้ละลายน้ำไดนอย
การเอามาใสแกง ในปริมาณจำกัด เชน 1-2 ใบ สารเมาจึงนอยมากๆ
 สารเมา THC ในกัญชา ละลายในน้ำมันไดดี การนำไปชุบแปงทอด
สารเมาจะถูกสกัดใหออกไปกับน้ำมันที่ใชทอด
 สารในใบสด เปน THCA ไมออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ลดการอักเสบไดดี
ถาถูกความรอนจะแปลงรางเปนสารเมา THC มีฤทธิ์ตอจิตประสาท

