ขนาดยาจากกัญชาทีเ่ หมาะสมในการรักษาโรค
ผศ.ดร.นพ.ปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สรรพคุณทางเภสั ชวิทยาของยากัญชา
เมื่อคนเราได้รับสารกัญชาจากพืช เข้าสู่ ร่างกาย มันจะไปทาหน้าที่กระตุน้ การทางานของระบบกัญชา
ตามธรรมชาติ ให้หลัง่ สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ มากขึ้น ทาหน้าที่ทาให้ระบบต่างๆของร่ างกายทาหน้าที่ ได้
ตามปกติ เกิดความสมดุล 1
กัญชาจึงมีฤทธิ์ กว้างขวาง ได้แก่ แก้ปวด (analgesia) ลดการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ (muscle relaxation) ลด
การอั ก เสบ (anti-inflammation) กดภู มิ คุ ้ ม กั น ไม่ ใ ห้ ท าร้ า ยตนเองหรื อปฏิ เ สธอวั ย วะที่ เ ปลี่ ย นถ่ า ย
(immunosuppression) แก้แพ้ (anti-allergic effects) ทาให้ง่วง (sedation) ปรับอารมณ์ (improvement of mood)
กระตุ ้น ความอยากอาหาร (stimulation of appetite) แก้ค ลื่ น ไส้ อ าเจี ย น (anti-emesis) ลดความดัน ในลู ก ตา
(lowering of intraocular pressure) ขยายหลอดลม (bronchodilation) ปกป้ องระบบประสาทและสมอง
(neuroprotection) และยับยั้งเนื้องอกหรื อก้อนมะเร็ งได้ (antineoplastic effects)2 3 4 5
การอักเสบ (Inflammation) และการเกิ ดอนุ มูลอิ สระ (Reactive Oxygen Species) มาทาลายระบบและ
อวัยวะต่างๆ (Oxidative stress) เป็ นกลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหลายโรค6
ดังนั้นเราจึงพบว่า ยาจากกัญชาจึงมีสรรพคุณรักษาและช่วยบรรเทาอาการของโรคได้หลายโรค

ขนาดยากัญชาทีเ่ หมาะสม ข้ อสรุ ปจากงานวิจัย
ยาจากกัญชา มีความแตกต่างจากยาแผนปั จจุบนั อื่นๆ อย่างมาก ไม่สามารถกาหนดขนาดการใช้ได้อย่าง
ตายตัว จาเป็ นต้องปรับให้เหมาะกับแต่ละคน
หลักการสาคัญ คือ “เริ่มทีละน้ อย แล้ วค่ อยๆ เพิม่ ขนาดจนควบคุมอาการเจ็บป่ วยได้ (Titration)”
1

ปั จจัยที่มีผลต่อขนาดของกัญชาที่เหมาะสม มี 3 ประการ ได้แก่
1. ชนิดของยากัญชาทีใ่ ช้ รวมถึง ยากัญชาจากพืช สกัดหรื อไม่ สายพันธุ์ ความเข้มข้นของยาสกัด วิธีใช้
แบบสู บ แบบพ่น แบบหยอดใต้ลิ้น แบบกิ น แบบสวนทวาร แบบทาภายนอก หรื อการผสมผสานหลายวิธี ยา
กัญชา 2 ชนิด ที่มี ขนาดของ THC เท่ากัน แต่ถา้ มีส่วนผสมของ Terpenes ที่แตกต่างกัน ก็ให้ผลลัพธ์ในการรักษา
แตกต่างกัน 7
2. โรคทีผ่ ้ ปู ่ วยเป็ น รวมถึง ระยะของโรค ระดับความรุ นแรง การรักษาแบบอื่นๆที่ได้รับ โรคร่ วมอื่นๆ
3. การตอบสนองต่ อยากัญชาของแต่ ละคน รวมถึง ระดับ endocannabinoid เดิมในร่ างกาย (หรื อเรี ยกว่า
endocannabinoid tone) และการดื้อยา เมื่อใช้ไปนานๆ

คาแนะนาการใช้ กญ
ั ชาของประเทศอิสราเอล
ประเทศอิสราเอลเป็ นผูน้ าด้านการวิจยั กัญชาทางการแพทย์ จัดตั้งองค์กรที่ดูแลเรื่ องกัญชาโดยเฉพาะ
ขึ้ นมา คื อ Israel Medical Cannabis Agency (IMCA) เมื่ อ ปี ค.ศ.2011 อนุ ญาตให้บริ ษ ทั เอกชน 6 บริ ษ ทั ผลิ ต
กัญชาคุณภาพดีจาหน่ าย (medical grade) มีกญั ชาสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความเข้มข้นของ THC และ CBD แตกต่าง
กัน แบ่งเป็ น กลุ่ มที่มี THC เด่ น (มีขนาด THC 10, 15 และ 20%) กลุ่มที่มี CBD เด่น (มีขนาด CBD 10, 15, 20,
24%) 8
ั ชาสาหรั บโรคและอาการ
IMCA ออกคาแนะนาสาหรับแพทย์ล่าสุ ด เมื่ อ ปี ค.ศ. 2017 เรื่ องการใช้กญ
ต่างๆ ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาแนะนาเรื่ อง ขนาดยากัญชา โดย Israel Medical Cannabis Agency (IMCA)
ลาดับที่
1
2

โรคหรื ออาการ

ชนิดของกัญชาทีค่ วรใช้
การปรับขนาดยาต่ อมา
เริ่มต้ น
มะเร็ ง (คลื่นไส้ อาเจียน ปวด) THC เด่น, เริ่ มชนิ ด THC 10% ค่อยๆเพิม่ THC จาก 10 ถึง
20%
มะเร็ งตับ (HCC)
CBD เด่น, เริ่ มชนิ ด CBD 24% ค่อยๆลด CBD เป็ นชนิด 20%

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

โรคลาไส้อกั เสบ (Crohn’s,
Ulcerative colitis)
ปวดประสาท (Neuropathic
pain)
AIDS cachexia

CBD เด่น, เริ่ มชนิ ด CBD 10% ค่อยๆเพิม่ CBD จาก 10 ถึง
24%
THC และ CBD เท่ากัน
คงสัดส่ วนนี้ไปตลอด
(THC 10% & CBD 10%)
THC และ CBD เท่ากัน
ค่อยๆเพิ่ม THC จาก 10 ถึง
(THC 10% & CBD 10%)
20%
และลด CBD จาก 10% เป็ น
4%
Multiple Sclerosis
เหมือนข้อ 5
เหมือนข้อ 5
Parkinson’s disease
THC เด่น, เริ่ มชนิ ด THC 10% ค่อยๆเพิ่ม THC จาก 10 ถึง
20%
Tourette syndrome
เหมือนข้อ 7
เหมือนข้อ 7
Epilepsy
CBD เด่น, เริ่ มชนิ ด CBD 20% ค่อยๆลด CBD เป็ นชนิด 10%
Epilepsy ที่ด้ือยา
CBD เด่น, เริ่ มชนิ ด CBD 24% ค่อยๆลด CBD เป็ นชนิด 15%
Palliative care
THC เด่น, เริ่ มชนิ ด THC 10% ค่อยๆเพิ่ม THC จาก 10 ถึง
20%
Post-traumatic stress disorder CBD เด่น, เริ่ มชนิ ด CBD 10% ค่อยๆเพิ่ม CBD จาก 10 ถึง
(PTSD)
20%

เริ่ มขนาดที่ต่า และปรับเพิ่มขนาดยาช้าๆ ให้ยาวันละ 4-6 ครั้ง คานวณปริ มาณยาที่ได้รับ ไม่ควรเกิน 60
กรัม ต่อเดือน ถ้าถึงระดับ 60 กรัมต่อเดือน ให้ค่อยๆ ปรับขนาดลง
ข้ อห้ าม ห้ามใช้ยากัญชาสังเคราะห์ เช่น ยา JWH-018 เพราะมีผลเสี ย เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดอาการทาง
จิตรุ นแรงได้
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ต่างๆที่ตีพิมพ์ โดย นพ. ภาสิ น เหมะจุฑา และ ศ. นพ. ธีระวัฒน์ เห
มะจุฑา นาเสนอในที่ประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชา ของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับขนาดยาจากกัญชา ที่เหมาะสม ดังนี้ (ตารางที่ 2 และ 3)9

3

ตารางที่ 2 อาการหรื อโรคที่หลักฐานงานวิจัยหนักแน่ นว่าใช้ กญ
ั ชารักษาได้ ดี
Indication

Type of
Cannabinoid
THC:CBD (1:1)

Neuropathic pain
(any causes
including postoperative pain,
cancer pain, noncancer pain,
neuropathic pain,
Multiple sclerosis)
THC:CBD (1:1)
Nausea &
Vomiting in cancer

Recommended
Dose
THC:CBD (1:1)
15 – 60 mg/d

THC:CBD (1:1)
15 – 30 mg/d

Spasticity in
Multiple sclerosis
Intractable
epilepsy (children
and adult)

THC:CBD (1:1)

Anorexia in HIV

THC:CBD (1:0)

THC:CBD (1:0)
5 – 10 mg/d

Tics and Tourette
syndrome

THC:CBD (1:0)

THC:CBD (1:0)
5 – 10 mg/d

THC:CBD (0:1)

THC:CBD (1:1)
15 – 60 mg/d
THC:CBD (0:1)
100 – 1,000 mg/d

Efficacy

References

Improvement in pain [1] 10 [2]11

>60% prefer
cannabis vs
antiemetics
Subjective
improvement & Gait
36.5% seizure
reduction

[3]12 [4]13
[5]14

2-5 kg gain, 30%
reduction
neuropathy
Significant
improvement

[12]21

[6]15 [7]16
[8]17 [9]18
[10]19 [11]20

[13]22

ตารางที่ 3 อาการหรื อโรคที่หลักฐานงานวิจัยอยู่บ้าง ว่ าใช้ กญ
ั ชารักษาได้ ดี
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Indication

Type of
Cannabinoid
THC:CBD (1:0)

Dose

Efficacy

References

THC:CBD (1:0)
5 – 8 mg/d

Mixed results but
well tolerated

[14]23

THC:CBD (0:1)

THC:CBD (0:1)
75 – 300 mg/d

[15]24

Acute schizophrenia THC:CBD (0:1)

THC:CBD (0:1)
200 – 800 mg/d

Significant
improvement in
movement and
stiffness
Comparable to
Amisulpride but
lower side effects

Agitation &
Restlessness in
Alzheimer Disease
and other
neurodegenerative
disorders
Parkinson’s disease

[16]25 [17]26

จากการทบทวนงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ล่าสุ ดในปี ค.ศ.2019 พบว่ามีการวิจยั นายากัญชาไปใช้รักษาภาวะอื่นๆ
ได้แก่ วิตกกังวล โรคออติสติก โรคสมองเสื่ อม เบาหวาน การใช้ทดแทนยาแก้ปวดที่เป็ นอนุ พนั ธ์ของฝิ่ น ยาทาง
จิตเวช และใช้ทดแทนยาเสพติด แต่นาเสนอเฉพาะที่มีการระบุขนาดของยากัญชาที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้ (ตารางที่
4)
ตารางที่ 4 งานวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ ปี 2019 ทีช่ ี้ว่าใช้ กญ
ั ชารักษาได้ ดี
Indication
Anxiety

Type of
Dose
Cannabinoid
CBD
25 mg/d
หลังอาหารเช้า ถ้าเด่นเรื่ อง
กังวล
หลังอาหารเย็น ถ้าเด่นเรื่ อง
นอนไม่หลับ

Results

References

Anxiety score ลดลงใน [18]27
เดือนแรก 79%
Sleep score ดีข้ ึน ในเดือน
แรก 67%
5

Autism

THC:CBD
(1:20)

Epilepsy
(LennoxGastaut
syndrome)
Dementia

CBD

Lung cancer
adenocarcin
oma
(case
report)

CBD 2%
Solution
(200 mg CBD
in
10 mL)

THC/CBD
(1:2)

บางคนอาจต้องเพิม่ ขนาน ถึง
50 – 75 mg/d
มีรายหนึ่ง ค่อยๆเพิ่มจนถึง 175
mg/d
(trauma history and
schizoaffective disorder)
THC 0.8 mg/kg
(max 40 mg/d)
CBD 16 mg/kg (max 600
mg/d)
เริ่ มจาก 2.5 จนถึง 30 mg/kg/d
ในช่วง 2 สัปดาห์ โดยให้ควบคู่
กับยาเดิม
7.6 mg THC/13.2 mg CBD
daily (2 weeks),
8.8 mg THC/17.6 mg CBD
(จนครบ 1 เดือน)
9.0 mg THC/18.0 mg CBD
(จนครบ 2 เดือน)
เริ่ ม 2 หยด (0.06 mL, 1.32 mg
CBD) วันละ 2 ครั้ง นาน 1
สัปดาห์
ค่อยๆ เพิ่มเป็ น 9 หยด (0.3 mL,
6 mg CBD) วันละ 2 ครั้ง นาน
2 เดือน
(Micro-dosing)

ทาร้ายตนเอง ลดลง 68% [19]28
Hyperactivity ลดลง 68%
การนอนหลับ ดีข้ ึน 71%
วิตกกังวล ดีข้ ึน 47%
ความถี่การชักต่อเดือน
[20]29
ลดลง 48% to 57%

Agitation & Behavioral [21]30
Problem ลดลง 40%
Rigidity ลดลง 50%
สามารถหยุดยาอื่นๆ 50%

Marked regression of
mass and lymph nodes

[22]31
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Ovarian
CBD
cancer (case
report)
Diabetes
THCV

วันละ 1 หยดก่อนนอน ร่ วมกับ
กินวิตามินบี 17 (Laetrile)
ขนาด 500 mg.วันละ 4 ครั้ง
ครั้งละ 5 mg. วันละ 2 ครั้ง

ก้อนยุบจากขนาด 5.8 x
5.0 cms. เหลือ 1.6 x 1.6
cms. ภายในเวลา 6 เดือน
ระดับน้ าตาลลดลงเฉลี่ย
1.2 mmol/L (p<0.05),
เพิ่มการทางานของตับ
อ่อน (HOMA2) 44.5
คะแนน (p<0.01)

[23]32

[24]33

การวิจัยทีก่ าลังกาลังดาเนินการ
ผูเ้ ขียนค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจยั ทางคลินิกที่ข้ ึนทะเบียนไว้ที่ www.ClinicalTrials.gov พบว่ามี
งานวิจยั ทางคลินิกที่กาลังดาเนินการที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนาดของยากัญชา ที่ใช้ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ดังนี้
ตารางที่ 5 การวิจัยทีก่ าลังกาลังดาเนินการ
Indication
Glioblastoma
Multiforme
(GBM)

Type of
Dose
Cannabinoid
THC:CBD
THC (5 mg)/ CBD (5 mg)
(ร่ วมกับยาเคมี (เช้า-กลางวัน-เย็น)
บาบัด
• Week 1: 0-0-5
Temozolamide
• Week 2: 5-0-5
และการฉาย
• Week 3: 5-5-5
รังสี )
• Week 4: 5-5-10
• Week 5: 5-5-15
• Week 6: 10-10-15
• Week 7: 10-10-20
• Week 8: 15-15-30
• Week 9: 20-20-40

Outcomes ทีจ่ ะวัด

References

- ขนาดยาสู งสุ ดที่ทนได้ [24]34
- อาการข้างเคียง
- ขนาดของก้อนเนื้ องอก
- การมีชีวติ รอดโดยรวม
- การมีชีวติ รอดโดยที่โรค
ไม่ทรุ ดลง
- ผลตรวจเลือด

7

Breast Cancer
With Bone
Metastasis
(Palliative
Care)

Synthetic
cannabinoid
(Dronabinol)

• Week 10: คงขนาด
ล่าสุ ด ปรับตามอาการ
อาจลดขนาดถ้ามี
อาการข้างเคียง
(เช้า-กลางวัน-เย็น)
วันที่ 1 – 3 : 4.2 – 0 – 4.2
วันที่ 4 – 6 : 8.4 – 0 – 4.2
วันที่ 7 – 9 : 8.4 – 0 – 8.4
และคงขนาดนี้ไปตลอด
แต่ถา้ มีอาการข้างเคียงที่ทน
ไม่ได้ ให้ลดขนาดลง

- ขนาดยามอร์ฟีน (ลดลง
มากน้อยเพียงใด)
- ระดับการปวด
- ระดับคุณภาพชีวติ
- ความเปลี่ยนแปลงของ
กระดูก

[25]35

การดื้อยากัญชา
นายแพทย์ดสั ติน ซู ลกั (Dustin Sulak) แห่ งมลรัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูม้ ีประสบการณ์ใช้กญั ชา
รักษาผูป้ ่ วยมามากกว่า 40,000 คน พบว่า การตอบสนองต่อยากัญชาของผูป้ ่ วยจะมีลกั ษณะคล้ายกราฟระฆังคว่า
กล่าวคือ ผูป้ ่ วยแต่ละคน จะเหมาะกับขนาดยาที่แตกต่างกัน เมื่อระดับยาถึงระดับนั้นแล้ว จะทาให้มีผลการรักษา
ที่ดี แต่ถ้าระดับยาเกิ นไปจากนี้ ผลการรั กษากลับจะลดลง หรื อเกิ ดภาวะดื้ อยา ซึ่ งเกิ ดจากการใช้ยากัญชาไป
นานๆ เนื่องจากตัวรับบทผิวเซลล์ (CB receptors) จะหดตัวเข้าไป วิธีแก้ไข คือ ให้หยุดยากัญชาไปอย่างน้อย 48
ชัว่ โมง แล้วเริ่ มตั้งต้นใหม่ ปรับขนาดยาใหม่ แต่การเริ่ มครั้งนี้มกั จะสามารถเริ่ มด้วยขนาดที่นอ้ ยกว่าเดิม 36 และ
ควรรับประทานไขมันโอเมก้า-3 เพื่อช่วยทาให้ตวั รับสารกัญชาฟื้ นฟูกลับมาเร็ ว

บทเรียนการใช้ กญ
ั ชาของภาคประชาชนในต่ างประเทศ
การใช้กญั ชาในปั จจุบนั แพร่ หลายมากขึ้น เพราะการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เผยแพร่ ประสบการณ์การใช้กญั ชารักษาโรคมะเร็ ง โดยนายริ ก ซิ มสัน (Mr. Rick Simpson) วิศวกรชาวแคนาดา
ท าเป็ นคลิ ป วีดิโอเผยแพร่ ท าง YouTube ชื่ อเรื่ อง Run from the cure 37 มี ก ารสาธิ ตวิธี ก ารสกัดยากัญชาด้ว ย
ตนเองที่บา้ น จะได้ยาสกัดมี ลกั ษณะเหนี ยวเหมื อนยางมะตอย เก็บใส่ ไซริ งค์ เมื่ อจะใช้รักษาโรค ก็เพียงบี บ
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ออกมาป้ ายปากหรื อใต้ลิ้น หรื อนาไปผสมน้ ามันมะพร้ าว หรื อนาไปใส่ แค็ปซู ลเพื่อให้กินง่าย หรื อนาไปผสม
โกโก้บตั เตอร์ แช่ตูเ้ ย็นช่องทาน้ าแข็ง แล้วนามาเหน็บทวาร ผูค้ นจึงตั้งชื่อให้สูตรยานี้วา่ Rick Simpson Oil (RSO)
เขาแนะนาขนาดยาในการรักษาโรคมะเร็ ง ดังนี้ ให้เริ่ มใช้ RSO ครั้งละครึ่ งเม็ดข้าวสาร ทาเหงือกหรื อ
อมใต้ลิ้น วันละ 3 ครั้ง ค่อยๆ เพิ่มขนาดเป็ นสองเท่า ทุก 4 วัน จนได้ขนาดรวมวันละ 1 กรัม กิ นไปจนครบ 60
กรัม ในช่ วงเวลา 3 เดือน บางคนใช้วิธีเหน็บทวาร วันละ 1 ครั้ง ร่ วมไปด้วย หลังจากนั้น กินวันละ 1 หยดก่อน
นอน ไปเรื่ อยๆ ให้ได้ขนาดยารวม เดือนละ 1 กรัม แต่ถา้ เคยได้รับยาเคมีบาบัดหรื อฉายแสงมาก่อน ควรกินให้
ได้รวม 180 กรัม อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั พิสูจน์ประสิ ทธิ ภาพของการรักษาดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ มี
เพียงกรณี ศึกษาเผยแพร่ ทาง YouTube เท่านั้น

บทเรียนของปราชญ์ชาวบ้ านไทย
ั ชารักษาตัวเอง พบว่า ได้ผลดี ใน
อาจารย์เดชา ศิริภทั ร ประธานมูลนิ ธิขา้ วขวัญ ได้เริ่ มทดลองใช้กญ
อาการพาร์ กินสัน หลงลื มง่ าย และต้อเนื้ อในตา จึ งขยายผลเผยแพร่ ทายาแจกให้ผูป้ ่ วยโรคต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย เป็ นจานวนมากกว่า 4,000 ราย ปั จจุ บนั กาลังมีความร่ วมมื อกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ ง เพื่อวิจยั พิสูจน์
ประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของสู ตรการรักษาดังกล่าว
สู ตรการรักษาของอาจารย์ เดชา ศิริภัทร (Decha Protocol) มีดงั นี้
หลักการ คือ เริ่ มทีละน้อย และค่อยๆ เพิ่มขนาด จนนอนหลับได้ลึก แต่ไม่ให้จนเมา หรื อมึน เวลาที่ให้
คือ ก่อนนอน ทุกคืน เพื่อให้หลับลึก เพราะการนอนที่ลึก จะช่วยเสริ มสร้างกระบวนเยียวยาตนเองของร่ างกาย
แต่บางโรคที่มีอาการกลางวัน เช่น สั่น เกร็ ง ปวด ตอนกลางวัน ก็ให้ใช้น้ ามันกัญชา ระงับอาการตอนนั้นด้วย
รู ปแบบยา มี 2 รู ปแบบ คือ 1. capsule (1 capsule มี 10 หยด = 10 mg.) และ 2.แบบหยด (บรรจุในหลอด
ยาหยอดตา) 1 หยด จะมีปริ มาณยา เท่ากับ 1 มิลลิกรัม
ขนาดทีใ่ ช้ ผูห้ ญิง เริ่ มที่ 5 หยด ค่อยๆ เพิ่มจนหลับได้ดี ถ้าเมาหรื อมึน ในวันต่อมา ให้ลดขนาดลง ส่ วน
ผูช้ าย เริ่ มที่ 10 หยด (10 mg.) หรื อ 1 capsule ถ้าเป็ นมะเร็ ง จะเริ่ มที่ 20 หยด (20 mg.) หรื อ 2 capsules
ขนาดต่าสุ ดที่เคยใช้ ได้ผล คือ 2 หยด ขนาดสู งสุ ดคือ 20 capsules (=200 หยด = 200 mg.) ผูป้ ่ วยรายนี้ มี
ปัญหานอนไม่หลับ แม้กิน domicum 20 เม็ดก็ยงั ไม่หลับ
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วิธีการทางจิตวิญญาณ (spiritual health) นอกจากนี้ Protocol ยังกาหนดให้ ผูป้ ่ วยต้องถือศีล ทาบุญอุทิศ
ส่ วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ไม่กินเนื้ อสัตว์ ไม่กินของหมักดอง และต้องสัญญาต่อหน้าพระว่าจะปฏิ บตั ิ
เคร่ งครัด
วิธีทายาหยอดหรื อยา capsule
ส่ วนผสมคื อ ยาสกัดจากกัญชา 3 ซี ซี น้ ามันมะพร้ าวสกัดเย็น 97 ซี ซี ผสมให้เข้า อาจจะอุ่นเล็กน้อย
เพื่ อ ให้ ล ะลายเข้า กัน ดี จะได้น้ า มัน กัญ ชา ทั้ง หมด 100 ซี ซี ซึ่ งจะมี ต ัว ยากัญ ชา 3,000 มิ ล ลิ ก รั ม จะได้
สารละลายที่มีปริ มาณยา 1 หยด เท่ากับ 1 มิลลิกรัม (โดยที่ 30 หยด เท่ากับ 1 ซี ซี) นาไปใส่ capsule ๆ ละ 10
หยด หรื อบรรจุในหลอดยาหยอดตา
ข้ อเสนอเรื่ องการศึกษาวิจัยในอนาคต: การใช้ ยากัญชาเพื่อป้ องกันโรค
นอกจากจะศึ กษาเรื่ องสรรพคุ ณของกัญชาในการรั กษาบรรเทาอาการเจ็บป่ วยแล้ว ควรมี ก ารศึ กษา
ประโยชน์ของกัญชาในการป้ องกันโรคด้วย เพราะข้อมูลหลักฐานต่างๆ ชี้ ว่า กัญชามีความปลอดภัยสู ง ถ้าใช้
อย่างถูกต้อง ขนาดน้อยๆ (micro-dosing) น่าจะสามารถป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนี้
1. โรคสมองเสื่ อม
ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วว่าการทดลองที่ประเทศอิสราเอล พบว่า เมื่อให้ THC ขนาดต่า เพียง 0.002 mg/kg
ในหนู เพียง 1 ครั้ง หลังจากนั้น ให้สาร lipopolysaccharide (LPS) ซึ่ งมี ฤทธิ์ ทาลายสมอง ผลการทดลองพบว่า
สามารถปกป้ องสมองได้ ไม่เกิดภาวะ neuroinflammation-induced cognitive damage38
มีงานวิจยั ที่ พฒั นาไปจนถึ งขั้นตอนการจดสิ ทธิ บตั รแล้วว่า กัญชามี สรรพคุ ณปกป้ องสมอง และต้าน
อนุมูลอิสระ (Neuroprotectant and anti-oxidant) 39
อนาคตที่ สั งคมไทยจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ จะมี ผูป้ ่ วยสมองเสื่ อมมากขึ้ น ยากัญชาน่ าจะช่ วยได้ จะมี
ประโยชน์ต่อคนไทยมหาศาล ผูส้ ู งอายุก็จะไม่เป็ นภาระของลูกหลานมากเกินไป
2. โรคเบาหวาน
จากการสารวจทางระบาดวิทยาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในคนมากกว่า 10,896 คน พบว่า คนอเมริ กนั ที่
บริ โภคกัญชามีโอกาสเป็ นโรคเบาหวานน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ใช้กญั ชา คิดเป็ น 2.4 เท่า นัน่ คือ คนที่ไม่เคยใช้กญั ชา
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ั ชา 1-4 ครั้งต่อเดือน เป็ นเบาหวาน ร้ อยละ 4.2, คนที่ใช้กญั ชาตั้งแต่ 5
เลยเป็ นเบาหวาน ร้อยละ 8.7, คนที่ใช้กญ
ครั้งต่อเดือนขึ้นไป เป็ นเบาหวาน เพียงร้อยละ 3.2 40
คนไทยเป็ นโรคเบาหวานประมาณ ร้ อยละ 10 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ นไป41 ดังนั้นถ้าสามารถลด
จานวนคนเป็ นเบาหวานลงได้ เพียงร้อยละ 50 จะช่ วยลดภาระของหน่ วยบริ การลงได้มหาศาล รวมทั้งการลด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆในอนาคต เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้ อรัง
3. โรคไตเรื้อรัง
การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งไปนานๆ ในที่สุดคนไข้จะเกิดภาวะไตวายเรื้ อรัง การ
รักษาเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งแบบธรรมชาติที่ได้ผลดี ย่อมมีส่วนช่วยลดภาวะไตวายเรื้ อรัง
นอกจากนี้ เพราะยากัญชาสามารถรักษาบรรเทาอาการปวดเรื้ อรังได้ดีมาก 42 จึงทาให้สามารถลดการใช้
ยาแก้ปวดที่เป็ นสารเคมีลงได้อย่างมาก ทาให้ลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคไตลงได้
คนไข้กลุ่มที่มีการอักเสบภายใน เช่น โรคภูมิคุม้ กันทาลายตนเอง เอสแอลอี รู มาตอยด์ มักจะต้องกินยา
ต้านการอักเสบ และลงเอยด้วยภาวะไตวาย การใช้ยากัญชาลดการอักเสบ 43 จึงมีผลป้ องกันโรคไตวายในคน
กลุ่มนี้
4. ป้ องกันการฆ่าตัวตาย
การศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า รัฐที่ แก้กฎหมายให้นากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ จะมี
อัตราการฆ่าตัวตายลดลง มากกว่ารัฐที่ยงั ไม่ได้แก้กฎหมาย 44
เพราะยากัญชามี ฤทธิ์ ในการลดความเครี ยด ภาวะป่ วยทางจิ ตหลังเหตุ การณ์ รุนแรง (PTSD) และลด
อาการปวดทรมานได้ดี
5. ลดผลกระทบต่ อสุ ขภาพจากการบริโภคสุ รา
การดื่มสุ ราสร้างปั ญหาสุ ขภาพอื่นๆตามมามากมาย หลังจากที่รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริ กา แก้กฎหมาย
ั ชาเพื่อสันทนาการได้ ทาให้อตั ราการมานอนรั กษาในโรงพยาบาลเนื่ องจากสุ ราลดลง โดย
ให้สามารถใช้กญ
ลดลงจาก อัตรา 40 ต่อพัน ในปี ค.ศ. 2011 เป็ น อัตรา 37.5 ต่อพัน ในปี ค.ศ. 2014 45 เพราะคนใช้กญั ชาทดแทน
สุ รา และกัญชามีสรรพคุณรักษาอาการลงแดงจากสุ ราได้
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ดังนั้น การศึ กษาวิจยั เรื่ องสรรพคุ ณของยากัญชาในการป้ องกันโรคจึ งมี ความส าคัญสู ง จะช่ วยเพิ่ ม
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
บทส่ งท้าย
นับว่าการแก้กฎหมายยาเสพติดครั้งนี้ ได้เปิ ดศักราชใหม่ของกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย หลาย
ฝ่ ายต้อ งช่ วยกัน สร้ า งความรู ้ จ ริ ง ในเรื่ อ งนี้ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยพึ่ ง ตนเองได้ด้า นสุ ข ภาพมากขึ้ น และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเราเองและญาติมิตรของพวกเรานั้นเอง
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