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 3. นายแพทยพิศิษฐ      ศรีประเสริฐ               รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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                                                      บรมราชชนน ี
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5 
 

คํานํา 

   

  ปจจุบันหลายประเทศมีความเชื่อวาการเสพกัญชามีพิษและฤทธิ์เสพติดไมรายแรงเหมือนยาเสพติด

ชนิดอ่ืนๆ ทําใหกัญชาเปนพืชเสพติดท่ีหลายประเทศถอนชื่อกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผิดกฎหมาย และอนุญาต

ใหใชเพ่ือวัตถุประสงคดานการวิจัยและการแพทย หรือใชเพ่ือประโยชนสวนตัว โดยกําหนด ปริมาณ สถานท่ีใช           

อายุผูใช และอ่ืนๆ  แตก็ยังมีประเด็นท่ียังมีการถกเถียงกันทางวิชาการวากัญชามีโทษเพราะในกัญชา มีสาร Tetrahydro 

cannabinol หรือ THC มากในสวนของยอดชอดอกกัญชาเปนสารท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์ตอสมองและทําใหรางกาย

อารมณและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 มีประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 แกไขเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ                    

พ.ศ. 2522 ท่ีมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมทันตอสถานการณปจจุบัน เหตุผลเพ่ือความจําเปนในการจํากัดสิทธิ            

และเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือกําหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5                 

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

  ดังนั้น การจัดทําคําแนะนําการดูแลรักษาผูปวยท่ีใชกัญชาจึงเปนหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต

และหมอพ้ืนบาน 

 

 

    

นายแพทยพิศิษฐ  ศรปีระเสริฐ  

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

หลักการของคําแนะนําการดแูลรักษาผูปวยท่ีมีการใชกัญชา 

  แนวทางฉบับนี้เปนเครื่องมือในการดําเนินงานสําหรับสําหรับ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร แพทย

แผนไทย แพทยแผนไทยประยุกตและหมอพ้ืนบาน ในการดูแลผูปวยท่ีมีการใชกัญชาในประเทศไทย เพ่ือแนวทาง    

และทางเลือกการใหคําแนะนําในการดูแลผูปวยท่ีมีการใชกัญชา คําแนะนํานี้มิใชขอบังคับของการปฏิบัติผูใชสามารถ

ปฏิบัติตามดุลพินิจภายใตความสามารถขอจํากัดความตามภาวะวิสัย พฤติการณท่ีมีอยู 
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สารบัญ 

คํานํา                                                                                                                   ก 

หลักการของคําแนะนําการดแูลรักษาผูปวยท่ีมีการใชกัญชา                                                    ข 

สารบัญ                                                                                                                 ค 

บทนํา                                                                                                                   ง 

เนื้อหา 

บทท่ี 1  สถานการณ นโยบาย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ                                                  1 – 12 

บทท่ี 2  ขอบงชี้การใชทางการแพทย(แผนปจจุบันและแผนไทย)                                                13 – 37 

บทท่ี 3  แนวทางการดูแลผูปวยท่ีไดรับกัญชา ในกรณีฉุกเฉิน                                                38 - 42 

บทท่ี 4  แนวทางการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาการใชกัญชาแบบผูปวยนอกและผูปวยใน                      43 - 50 

          (stabilize and maintenance)          

บทท่ี 5  แนวทางการดูแลผูปวยท่ีใชกัญชาฟนฟูในสถานบําบัดฟนฟูในระยะยาว   51 – 55  

บทท่ี 6  แนวทางการดูแลผูปวยท่ีใชกัญชาในโรงพยาบาลชุมชนและระบบนิเวศนในชุมชน         56 - 64                

          (ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด) 

บทท่ี 7  สรุประบบแนวทางการดูแลผูปวยยาเสพติดประเภทกัญชาในประเทศไทย    65 – 73 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญ 

  รายงานของสํานักงานสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office 

on Drug and Crime : UNODC) ระบุวากัญชาเปนยาเสพติดท่ีแพรระบาดมากท่ีสุดและยังคงมีแนวโนม เพ่ิมมากข้ึน

มากกวายาเสพติดชนิดใดๆ โดยมีประชากรท่ัวโลกจํานวนระหวาง 119 - 224 ลานคน โดยมีผูท่ีเสพอยูระหวาง              

รอยละ 2.8 - 4.5 ของประชากรอายุ 15 - 64 ป พ้ืนท่ีท่ีมีความชุกสูงท่ีสุด ไดแก โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป 

แอฟริกา และเอเชีย ตามลําดับ และมีการปลูกกัญชาระดับครัวเรือนขยายตัวมากข้ึนในยุโรป  

  สําหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติกัญชาหามการเสพและมีไวในครอบครองมาตั้งแต ป 2477 

แตสถานการณและแนวโนมการแพรระบาดของกัญชาในประเทศไทยยังคงมีอยางตอเนื่อง พบวา กัญชา (กัญชาแหง 

กัญชาสด พันธุกัญชาและยางกัญชา) ในชวงป 2545 - 2554 มีการจับกุมผูตองหาได คิดเปนรอยละ 9.7                        

ของผูตองหาท้ังหมด โดยในป 2554 พบวา มีผูเคยใชกัญชาจํานวน 2,440,785 คน หรือประมาณ 50.48 : 

1,000 คน และมีจํานวนผูเขารับการบําบัดรักษาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องหลังสงครามยาเสพติดในป 2546 สวนใหญ

เปนผูเสพและเปนผูเสพรายใหม  

  หลายประเทศมีความเชื่อวาการเสพกัญชามีพิษและฤทธิ์เสพติดไมรายแรงเหมือนยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ 

ทําใหกัญชาเปนพืชเสพติดท่ีในหลายประเทศถอนชื่อกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผิดกฎหมาย อนุญาตใหใช           

เพ่ือวัตถุประสงคดานการวิจัยและการแพทย หรือใชเพ่ือประโยชนสวนตัว โดยกําหนด ปริมาณ สถานท่ีใช อายุผูใช 

และอ่ืนๆ  แตก็ยังมีประเด็นท่ียังมีการถกเถียงกันทางวิชาการวากัญชามีโทษเพราะในกัญชา มีสาร Tetrahydro cannabinol 

หรือ THC มีมากในสวนของยอดชอดอกกัญชาเปนสารท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์ตอสมองและทําใหรางกายอารมณ            

และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 มีประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 แกไขเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ                    

พ.ศ. 2522 ท่ีมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมทันตอสถานการณปจจุบัน เหตุผลเพ่ือความจําเปนในการจํากัดสิทธิ                  

และเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือกําหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5               

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

  ดังนั้น การจัดทําคําแนะนําการดูแลรักษาผูปวยท่ีใชกัญชาจึงเปนหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลผูปวยท่ีใชกัญชา ท่ีมีอยูในประเทศไทย 

ขอบเขต 

คําแนะนําการดูแลผูปวยท่ีมีการใชกัญชาฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยท่ีมี

การใชกัญชา สําหรับ แพทย ทันตแพทย เภสชักร แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกตและหมอพ้ืนบาน เทานั้น 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนคําแนะนําในการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการใชกัญชา สําหรับ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยกุตและหมอพ้ืนบาน 
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บทที่ 1 

    สถานการณ นโยบาย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 

1.1 สถานการณกัญชา 

  สถานการณกัญชา ป 2562 ขอมูลตั้งแต เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 การลักลอบ

นําเขากัญชาสวนใหญเกิดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนการลักลอบคากัญชาพบการคาออนไลนควบคู                

กับการขนสงทางพัสดุไปรษณียมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน จากขอมูล บสต. พบวา ยาบาเปนยาเสพติดท่ีมีผูเขารับ              

การบําบัดมากท่ีสุด รองลงมาคือ กัญชา และไอซ สวนใหญคนท่ีเขาบําบัดอายุ 20- 24 ป ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

สําหรับอาชีพท่ีเขารับการบําบัดสวนใหญคือ อาชีพรับจาง นอกจากนี้ยังพบวาสาเหตุการเขารับการบําบัดกัญชาเพราะ

เหตุผลวาใชเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต          

ป 2561 เปนตนมา สําหรับของกลางกัญชาท่ีจับกุมได

เม่ือนํามาตรวจหาสารปนเปอนและโลหะหนัก พบวา 

สวนใหญปนเปอนยาฆาแมลงและโลหะหนัก มีเพียง 

จํานวนนอย (7 กิโลกรัม) เทานั้นท่ีสามารถนํามาสกัดเปน

น้ํามันกัญชาเพ่ือใชประโยชนทางการแพทยได จากสถิติ

การจับกุมกัญชา ตั้งแตป 2556 พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

โ ด ย ส ว น ใ ห ญ พ บ ก า ร ลั ก ล อ บ นํ า เ ข า ท า ง ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และพบการลักลอบคากัญชาผาน

สื่อออนไลน และขนสงผานพัสดุไปรษณียขยายตัวมากข้ึน 

ซ่ึงจากขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด บสต. 

พบวา สวนใหญเขารับการบําบัดรักษายาบา (รอยละ 

77.1) รองลงมาคือกัญชา (รอยละ 5.3) และไอซ (รอยละ 

4.4) ตามลําดับ โดยยาเสพติดท่ีตองเฝาระวังคือ เฮโรอีน 

คีตามีน และการนํายารักษาโรคหรือยาอันตรายภายใตการ

ควบคุมมาใชในทางท่ีผิดมากข้ึน เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุ

การใชกัญชา พบวาตั้งแตป 2560  ผูเขารับการบําบัด

กัญชาใหเหตุผลในการใชวา เชื่อวาจะหายปวยเพ่ิมมากข้ึน

อีกดวย  
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ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากศูนยพิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีพบวาจํานวนผูปวยท่ีสัมผัส

กัญชาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะน้ํามันกัญชามีมากข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงชวงอายุ พบวาสวนใหญอายุ 40 

ป ข้ึนไป (ขอมูลเดือนมกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562) 

  

  จากขอมูลการตรวจปสสาวะของทหารกองเกิน ปงบประมาณ 2562 พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรุงเทพและปริมณฑล เปนพ้ืนท่ีท่ีตรวจพบทหารกองเกินมีสารกัญชาในปสสาวะมากสุด ในขณะท่ีพ้ืนท่ีกรุงเทพ 

ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคเหนือตอนบน เปนพ้ืนท่ีท่ีตรวจพบสารกัญชาในปสสาวะทหารกองเกินมากกวา

ยาบา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาพ้ืนท่ีดังกลาว ตองไดรับการเฝาระวังเปนพิเศษ 

 ในปจจุบัน ซ่ึงนับตั้งแตท่ีมีการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เขาสูท่ีประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จนมีผลบังคับใชในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

และกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเก่ียวกับการนิรโทษผูครอบครองกัญชา ๓ ฉบับ ในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒ ซ่ึงสิ้นสุดการจดแจงในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น พบวา การแพรระบาดของกัญชา มีความรุนแรงข้ึน 

และมีการกลาวถึงการนํากัญชามาสกัดเปนน้ํามันกัญชา เพ่ือใชในรักษาโรคตางๆ อยางกวางขวางในสังคม สถาบัน

วิชาการและตรวจพิสูจนยาเสพติด (สวพ.) สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดนํากัญชาของกลางมาตรวจพิสูจน เพ่ือตรวจสาร

ปนเปอนในกัญชาของกลาง วามีเกินคามาตรฐานหรือไม เพ่ือเตรียมนําไปใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตสกัดเปนน้ํามัน

กัญชาเพ่ือใชในการรักษาผูปวยตามโรคท่ีไดรับการรับรองวาสามารถใชรักษาไดตอไป แตจากรายการผลการตรวจกลับ

พบวาสวนใหญกัญชาของกลางปนเปอนยาฆาแมลงและโลหะหนัก มีเพียง 7 กิโลกรัมเทานั้นท่ีสามารถใชได นอกจากนี้ 

สาํนักงาน ป.ป.ส. ยังไดสุมตรวจน้ํามันกัญชาท่ีมีการใชในตลาด ท่ีอางวารักษาโรคได แตยังไมไดรับการรับรองผลจาก

กระทรวงสาธารณสุข พบวาสวนมีการปนเปอนโลหะหนักเชนกัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพได 

  สําหรับขอมูลอาการทางจิต จากระบบ บสต. พบวาผูเขารับการบําบัดรักษากัญชามีอาการทางจิตใน

สัดสวนคงตัวเม่ือเทียบกับป 2560 แตเม่ือพิจารณาขอมูลจากฐานขอมูลผูปวยจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ        

กรมสุขภาพจิต กลับพบวาจํานวนผูปวยจิตเวชจากการใชกัญชามีจํานวนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตเม่ือเทียบกับจํานวน          

ผูมีการการทางจิตเวชท้ังหมดแลวมีสัดสวนลดลง 
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1.2 นโยบายยาเสพติด 

กองกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ส. 

 รัฐบาลจะกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติและวาระแหงภูมิภาคโดยจะยึดม่ันใน

พันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศและกับองคการระหวางประเทศในการ

ดําเนินความรวมมือเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท่ีสําคัญคือพันธกรณีกับองคการ

สหประชาชาติภายใตกรอบอนุสัญญาควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศและจากผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2559  (UNGASS 2016) ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทางของการแกไขปญหา

ยาเสพติดของประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยประเทศไทยจะรวมกับนานาชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศในภูมิภาคในการ

รวมกันสกัดก้ัน ปราบปราม และลดปญหายาเสพติดในภูมิภาคใหไดมากท่ีสุด   

      รัฐบาลจะเรงดําเนินการลดความเดือดรอนของประชาชน ชุมชนและสังคมตอปญหายาเสพติด โดยถือเปนความ

เรงดวน เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความม่ันคง ปลอดภัยจากปญหายาเสพติด ดวยการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใน

ลักษณะของการรวมพลังประชารัฐในการปองกัน เฝาระวังและใหการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด  เพ่ิมมาตรการ

ติดตาม ชวยเหลือและพัฒนาผูเก่ียวของกับยาเสพติด ใหสามารถคืนกลับสูสังคมไดอยางปกติ พัฒนาความเขมแข็งของ

ภาคประชาชนใหเปนกลไกสําคัญ ในการหยุดยั้งอันตรายของยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีและจะมุงปราบปรามเครือขาย

การคายาเสพติดระดับสําคัญ กลุมผูมีอิทธิพล และกลุมท่ีสรางความเดือดรอนใหกับชุมชนและสังคม โดยใชมาตรการ

อยางบูรณาการเพ่ือลดทอนโครงสรางและตัดวงจรทางการเงินของกลุมเหลานั้น 

        รัฐบาลจะสงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากพืชเสพติดชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พืชกัญชา พืชกัญชง 

และพืชกระทอม เพ่ือใหสามารถใชประโยชนในทางการแพทยไดอยางปลอดภัยตอสุขภาพ ตลอดจนนํามาใชประโยชน

ดานการศึกษาวิจัยทางวิชาการและวิทยาศาสตร ท้ังนี้โดยอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายและไมขัดตอพันธกรณี

ระหวางประเทศในกรอบขององคการสหประชาชาติและในกรอบอาเซียน จะสนับสนุน สงเสริมใหประชาชนไดรับ

ประโยชนในดานตางๆ ตอนโยบายดังกลาวใหมากท่ีสุด โดยรัฐบาลจะวางระบบอยางเหมาะสม ท้ังในดานการกํากับ

ดูแล สงเสริม และควบคุมมิใหรั่วไหลไปสูชองทางท่ีผิดกฎหมายและตลาดมืดของยาเสพติด รวมท้ังจะสรางความรับรู 

ความเขาใจ ท่ีถูกตองแกประชาชนท้ังประเทศ 

      เพ่ือใหการปฏิบัตินโยบายวาระแหงชาติดานยาเสพติด รัฐบาลจะเรงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ กลไกการ

บริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติด โดยใหมีแผนปฏิบัติการในแตละหวงเวลาอยางชัดเจน มีผลการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม เพ่ือใหปญหายาเสพติดลดระดับจนสามารถสรางความม่ันคงในชีวิตและความปลอดภัยใหกับประชาชน

โดยสวนรวม 



  

 
 

1.3  แนวทางการดําเนินการควบคุมและปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5  

  ในอดีตท่ีผ านมาประเทศไทยไดมีการใชประโยชนจากพืชเสพติดมาเปนระยะเวลานานแลว  

โดยกฎหมายท่ีออกมาควบคุมกัญชาและกระทอมในชวงแรก เปนการควบคุมเพ่ือมิใหนําพืชเสพติดดังกลาว                  

ไปใชในทางท่ีผิดแตยังสามารถนํามาใชประโยชนในทางการแพทยหรือวิทยาศาสตรได หากแตตอมาเม่ือไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซ่ึงกําหนดให “กัญชา” และ “กระทอม”จัดเปนยาเสพติด           

ใหโทษประเภท ๕ ซ่ึงหามมิใหผู ใดเสพโดยเด็ดขาด ไมว าจะเปนการใชเพ่ือวัตถุประสงค ทางการแพทย หรือ                 

วิทยาศาสตรก็ตาม สงผลใหพัฒนาการและความตอเนื่องในการใชกัญชาและกระทอม เพ่ือประโยชนทางการแพทย 

หรือการศึกษาวิจัยของประเทศไทยหยุดชะงักมาระยะหนึ่ง พระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญญัติข้ึน เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาและพืชกระทอมไปทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชนทาง

การแพทย และสามารถ นําไปใชในการรักษาโรคภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได โดยหลักการใชประโยชน

ในทางการแพทยท่ีกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ แยกเปน  

1.3.1 การใชกัญชาในทางการแพทย  

       ผูปวย : สามารถใชเพ่ือการรักษาโรคได โดยผูปวยจะตองไปเขารับการตรวจรักษาจากแพทย

หรือผู ประกอบวิชาชีพท่ีกําหนด หากมีความจําเปนแพทยก็ออกใบรับรองและสั่งจายยาจากสถานพยาบาลให          

โดยผูปวยไม ต องไปขออนุญาต เวนแต ในกรณีท่ีผูปวยจะนํายาท่ีมีสวนผสมของกัญชาติดตัว เขาหรือออกจาก

ราชอาณาจักร ก็จะตองขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน โดยผูปวยท่ีใชและครอบครองยาท่ี

มีสวนผสมของกัญชา โดยมีใบรับรองตามคําสั่งแพทยก็จะไดรับยกเวนไมเปนความผิดฐานเสพ ตามมาตรา ๕๘ วรรค

สอง และไดรับยกเวนไมเปนความผิดฐานครอบครองตามมาตรา ๒๖/๔(๑)  

        แพทย ทันตแพทย แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบาน : สามารถสั่ง

ใชในผูปวยเฉพาะรายของตนท่ีมีความจําเปนได โดยผูประกอบวิชาชีพท่ีจะสั่งใหผูปวยใชกัญชาไดตามท่ีกําหนดใน

กฎหมายฉบับนี้จะตองผานการฝกอบรมการใชกัญชาทางการแพทยตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และ

ตองใชในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเม่ือไดรับอนุญาตแลวก็จะสั่งและจาย

ยาท่ีมีสวนผสมของกัญชาใหกับผูปวยไดภายใตหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

       เภสัชกร : หากสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใดมีเภสัชกร 

เภสัชกรทําหนาท่ีชวยควบคุมการจัดเก็บ และเภสัชกรจะตองผานการอบรมในหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

และจายยาตามการสั่งของผูประกอบวิชาชีพท่ีผานการอบรมในหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหกับผูปวยท่ีมี

ความจําเปนตองใชยาท่ีมีสวนผสมของกัญชาอยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอมกับมีการจัดทําบัญชีตาม               

ท่ีกฎหมายกําหนด 

       นักวิจัย : สามารถทําการศึกษาวิจัยในมนุษยได กอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติยาเสพติด

ใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  การศึกษาวิจัยในมนุษยไมสามารถทําได เนื่องจากขอกฎหมายท่ีหามมิใหผูใดเสพโดย

เด็ดขาด ไมวาจะเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม แตกฎหมายฉบับนี้เปดชองใหสามารถทําได  
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1.3.2 การเสพเพ่ือความบันเทิง หรือนันทนาการ 

ประชาชนท่ัวไป : การเสพเพ่ือความบันเทิง หรือนันทนาการ ยังคงตองหาม เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้

เปนการผอนปรนใหใชพืชเสพติดเพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทย เทานั้น ดังนั้น หากเปนกรณีท่ีใชเพ่ือความบันเทิง

ในทางท่ีผิด กฎหมายฉบับนี้ยังคงควบคุม รับผิดตามฐานความผิดตอไป 

       1.3.3 การใชกัญชาท่ีฝาฝนกฎหมายผูปวย 

        หากผูปวยใชกัญชาโดยไมไดไปเขารับการตรวจรักษาจากผูประกอบวิชาชีพท่ีผานการอบรมใน

หลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และไมมีใบรับรองหรือสั่งจายยาจากสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ผูปวยไมไดรับอนุญาตในการครอบครองเปนการฝาฝนตองรับผิดตามแตกรณีไป หากการ

ครอบครองมีปริมาณกัญชาเพียงเล็กนอยไมเกินหาพันมิลลิกรัม (หากรัม) สามารถเขารับการบําบัดฟนฟูตามประกาศ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗๒ เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือเขาสูการบําบัดฟนฟูและการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู หากมีการครอบครองเกินกวาหาพัน

มิลลิกรัม (หากรัม) ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามฐานความผิดตอไป 

 ผูประกอบวิชาชีพ : กรณีสั่งจายยาท่ีมีสวนผสมของกัญชาใหกับผูปวยโดยไมผานการฝกอบรม และ

ไมไดรับใบอนุญาต เปนการฝาฝนกฎหมาย มีโทษตามท่ีเก่ียวของตอไป 

บทกําหนดโทษ  

ผูฝาฝนหรือไมไดขอรับอนุญาตในแตละฐานความผิดเก่ียวกับกัญชา 

1. ความผิดฐานผลิต นําเขา หรือสงออก (มาตรา ๒๖/๒) 

 จําคุกไมเกิน ๕ ป และปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(มาตรา ๗๕ วรรคแรก) 

 ถาเปนการผลิต นําเขา หรือสงออกเพ่ือจําหนาย จําคุก ๑-๑๕ ป และปรับ ๑๐๐,๐๐๐ – 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (มาตรา ๗๕ วรรคสอง) 

2. ความผิดฐานจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย (มาตรา ๒๖/๓) 

 ถามีไมถึงสิบกิโลกรัม จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(มาตรา ๗๖/๑ วรรคแรก) 

 ถามีตั้งแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป จําคุก ๑-๑๕ ป และปรับ ๑๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา 

๗๖/๑ วรรคสอง) 

3. ความผิดฐานครอบครอง (มาตรา ๒๖/๓) 

 จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๗๖) 

4. ความผิดฐานเสพ (มาตรา ๕๘ วรรคสอง)  

 จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๙๒ วรรคแรก) 
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1.4 สรุปการดําเนินการกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยและวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

จนถึงปจจุบัน 

            พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติบางประการท่ีไมทันตอสถานการณ

ปจจุบัน ซ่ึงปรากฏขอมูลวามีการนํากัญชามาใชประโยชนทางการแพทย ซ่ึงในหลายประเทศมีการผอนปรนอนญุาตให

ประชาชนใชกัญชาทางการแพทยได แตประเทศไทยกัญชายังคงเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดหามการผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง เวนแต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ใหโทษเปน

รายๆ ไป นอกจากนี้มีการกําหนดบทหามเสพหรือใชในมนุษย  และมีการกําหนดโทษท้ังผูเสพและผูครอบครอง ไวดวย  

 ดังนั้น พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการปรับแกบทบัญญัติบาง

ประการเพ่ือเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาไปใชประโยชนทางการแพทย และศึกษาวิจัย ภายใตการดูแลและควบคุม

ของแพทยท่ีไดรับอนุญาต และไดรับการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทย ท่ีกระทรวงสาธารณสุขใหการ

รับรอง เพ่ือใหผูปวยไดรับกัญชาท่ีมีความปลอดภัย เหมาะสม เปนไปตามหลักวิชาการ อยางไรก็ตามแมวาจะมีขอมูล

ปรากฏวากัญชามีประโยชนในทางการแพทย แตกัญชายังคงเปนพืชท่ีมีฤทธิ์ทําใหเสพติด จึงมีความจําเปนตองใชดวย

ความระมัดระวัง และอยูในการดูแลของแพทย ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  จึงยังคงควบคุมกัญชาเปนยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๕ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได ดังนี้ 

๑. เพ่ิมองคประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ๘ หนวยงาน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ (มาตรา ๓ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

๒. ปรับลดข้ันตอน กระบวนการอนุญาตตางๆ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วข้ึน ไดแก  



  

 
 

๒.๑ การอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ซ่ึงเดิมกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน 

ผูอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ปรับเปลี่ยนเปนใหเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา เปนผูอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ (มาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๒๖/๒ 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

๒.๒ การอนุญาตจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง ปรับเปลี่ยนเปน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ

ยาเปนผูอนุญาตไดเอง (มาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๒๖/๓ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 ๓. กําหนดวัตถุประสงคของการขออนุญาตไวเฉพาะในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ การแพทย 

การรักษาผูปวย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้ ใหรวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร หรือ

อุตสาหกรรม เพ่ือประโยชนทางการแพทยดวย (มาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๒๖/๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

๒๕๒๒) 

๔. กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให

โทษในประเภท ๕ ได (มาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๒๖/๕ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) ดังนี้ 

     (๑) หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย เภสัชศาสตร 

วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร หรือมีหนาท่ีใหบริการทางการแพทย เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรหรือมีหนาท่ี

ใหบริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชนทางการแพทยหรือเภสัชกรรม หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกัน 

ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 

หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ท้ังนี้ ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอ

พ้ืนบาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัยและจัดการเรียน

การสอนเก่ียวกับทางการแพทยหรือเภสัชศาสตร 

(๔) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือสหกรณการเกษตรซ่ึงจดทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยสหกรณ ซ่ึงดําเนินการภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผูขออนุญาตตาม  

(๑) หรือ (๓) ท้ังนี้ ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกลาว สามารถรวมผลิตและพัฒนาสูตรตํารับยาแผน

โบราณหรือยาสมุนไพรไดเพ่ือประโยชนทางการแพทย ภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของผูขออนุญาตตาม (๑) 

หรือ (๓) ดวย 

(๕) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ  

(๖) ผูปวยเดินทางระหวางประเทศท่ีมีความจําเปนตองนายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ติดตัวเขามาใน

หรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใชรักษาโรคเฉพาะตัว 

(๗) ผูขออนุญาตอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดในกฎกระทรวง 
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 ผูขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) และ (๗) ในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทยและ 

มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล 

หุนสวนหรือผูถือหุนอยางนอยสองในสามตองเปนผูมีสัญชาติไทยและมีสานักงานในประเทศไทย 

 ๕. กําหนดหนาท่ีของผูรับอนุญาต ไดแก 

     ๕.๑ หามจําหนายนอกสถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต (มาตรา ๑๐ แกไขมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัต ิ

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

     ๕.๒ จัดทําปายสถานท่ีตามท่ีไดรับอนุญาต จัดใหมีการตรวจวิเคราะห ฉลากและเอกสารกํากับ  

การแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอ่ืน กรณีท่ีมีการสูญหายตองแจงเปนหนังสือ 

จัดทําบัญชี รับ – จาย ยาเสพติดใหโทษ และเสนอรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนรายเดือน

และรายป (มาตรา ๑๑ เพ่ิมมาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 ๖. กําหนดใหโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ได โดยตองไดรับอนุญาต และตองเปนการกระทํา

โดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ

การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ใหรวมถึง การโฆษณากับผูประกอบวิชาชีพ

การแพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

การแพทยแผนไทยดวย (มาตรา ๑๒ แกไขมาตรา ๔๘ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 ๗. กําหนดใหเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ได เฉพาะเพ่ือการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย

ประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย ท่ีไดรับใบอนุญาต หรือเปนการเสพ           

เพ่ือการศึกษาวิจัย ท้ังนี้ ตํารับยาท่ีเสพไดใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๑๓ แกไขมาตรา ๕๘ 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 ๘. ปรับปรุงบทกําหนดโทษเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ (มาตรา ๑๗  ๑๘ ๑๙  แกไขมาตรา ๗๕  

๗๖ เพ่ิมมาตรา ๗๖/๑  ๗๙/๑  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒) 

 ๙. กําหนดภายในสามป ใหมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับสถานการณ และปรับปรุงแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวใน

ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ทุกหกเดือน (มาตรา ๒๐) 

 ๑๐. กําหนดภายในหาป ใหผูขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก ตองเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) 

หรือเปนผูขออนุญาตตามมาตรา ๒๖/๕ (๒) (๓) (๔) หรือ (๗) ท่ีดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๒๖/๕ 

(๑) ท้ังนี้ ไมใชบังคับกับการขออนุญาตผลิตปรุงยาสําหรับคนไขเฉพาะราย ของผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  

ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทยและ 

กรณีการขออนุญาตนําเขา สงออก ของผูปวยท่ีเดินทางระหวางประเทศ(มาตรา ๒๑)  

 ๑๑. กําหนดใหบุคคล ๓ กลุม ท่ีมีไวในครอบครองกัญชาอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ เม่ือได

ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดภายในเกาสิบวัน ใหไมตองรับโทษ  โดยบุคคล ๓ กลุม ไดแก ๑. กลุมผูมีคุณสมบัติ



  

 
 

ตามมาตรา ๒๖/๕  ๒. กลุมผูปวยท่ีมีความจําเปนตองใชกัญชาเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว ๓. บุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก 

กลุม ๑ และ ๒. ใหแจงการครอบครองและสงมอบกัญชา  (มาตรา ๒๒) 

 ๑๒. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับคําขออนุญาต ใบอนุญาต รวมถึง กฎกระทรวง ระเบียบประกาศ  

ท่ียังคงมีผลใชบังคับ ใหใชตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๒๓  ๒๔  ๒๕ และ ๒๖)  

1.5  อนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  ไดแก 

ลําดับ รายการของอนุบัญญัติ สาระสําคัญ 

๑ (ราง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการ

อนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว

ในครอบ ครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... 

( อยู ร ะหว า งการ พิจ ารณาของสํ านั ก งาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต

และการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว

ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ

กัญชา 

 

๒  (ราง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตเก่ียวกับโฆษณายาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๔ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... 

( อยู ร ะหว า งการ พิจ ารณาของสํ านั ก งาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต

และการอนุญาตเก่ียวกับโฆษณายาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๔ เฉพาะกัญชา  

๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจง 

การ มี ไว ในครอบครอง กัญชา สํ าหรั บผู มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอ่ืนท่ี

มิ ใ ช ผู ป ว ย ต า ม ม า ต ร า  ๒ ๒  ( ๒ )  ก อ น

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ ใหไมตองรับโทษ พ.ศ. 

๒๕๖๒  

(ประกาศราชกิจจานุ เบกษาเ ม่ือวัน ท่ี  ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง 

การมีไวในครอบครองกัญชาของผู มี คุณสมบัติตาม

มาตรา ๒๖/๕  บุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูปวยตามมาตรา ๒๒ (๒) 

และผูปวยท่ีมีความจําเปนตองใชเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว 

กอนพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๖๒ ใชบังคับใหไมตองรับโทษ 

๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง  การ

ครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชา สําหรับผูปวยท่ีมีความจําเปนตอง

ใชเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว กอนพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช

บังคับใหไมตองรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ลําดับ รายการของอนุบัญญัติ สาระสําคัญ 

(ประกาศราชกิจจานุ เบกษาเ ม่ือวัน ท่ี  ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

 

 

๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง  การ

กําหนดใหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ

กัญชาตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขหรือให

ทําลายกัญชาท่ีไดรับมอบจากบุคคล ซ่ึงไมตองรับ

โทษ ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด

ใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  

(ประกาศราชกิจจานุ เบกษาเ ม่ือวัน ท่ี  ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กําหนดตํารับ

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสม

อยูท่ีใหเสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ประกาศราช กิจจานุ เบกษาเ ม่ือวัน ท่ี  ๑๑ 

เมษายน ๒๕๖๒) 

- กําหนดประเภทของตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 

๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู จํานวน ๕ ตํารับ ท่ีใหเสพเพ่ือ

การรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได  

- กําหนดรายชื่อตํารับยาการแพทยแผนไทยและตํารับ

ยาแผนไทยจํานวน ๑๖ ตํารับ ซ่ึงเปนบัญชีแนบทาย

ประกาศกระทรวง สาธารณสขุ 

๗ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนด 

ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอ

พ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทย

แผนไทย ท่ีจะสามารถปรุง หรือสั่งจายตารับยาท่ี

มีกัญชาปรุงผสมอยูได พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน 

๒๕๖๒) 

กํ าหนดหลั ก เกณฑ  วิ ธี ก าร  และ เ ง่ือน ไขสํ าหรั บ 

ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย และหมอพ้ืนบาน

ท่ีจะสามารถปรุง หรือสั่งจายตารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสม

อยูได  

 

๘ 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

เรื่อง กําหนดฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติด 

ให โ ทษ ในประ เภท  ๕  หรื อ คํ า เ ตื อนหรื อ 

ขอควรระวังการใชท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอ

บรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีผลิต 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูรับอนุญาตตอง

จัดใหมีขอกําหนดในฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให

โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สําหรับยาแผนปจจุบัน  



  

 
 

ลําดับ รายการของอนุบัญญัติ สาระสําคัญ 

นําเขา หรือสงออก สําหรับยาแผนปจจุบันซ่ึง 

มีกัญชาปรุงผสมอยู พ.ศ. ๒๕๖๒  

(ประกาศร าช กิ จ จ านุ เ บ กษา เ ม่ื อ วั น ท่ี  4 

กรกฏาคม 2562) 

๙ ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

เรื่อง การแสดงความจํานงและการตรวจสอบ 

ผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตั้งแตวันท่ี

ผูรับอนุญาตตาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ประกาศราช กิจจ านุ เ บกษา เ ม่ื อ วั น ท่ี  4 

กรกฏาคม 2562) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดง

ความจํานงและการตรวจสอบผูแสดงความจํานงขอเปน

ผูรับอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการของผูรับอนุญาตท่ีตาย

เพ่ือใหการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ

กัญชา 

๑๐ (ราง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ใหโทษ เรื่อง กําหนดแบบการจัดทําบัญชีรับจาย

และรายงานเ ก่ียว กับการผลิต การนํา เข า  

การสงออก การจําหนาย การมีไวในครอบครอง

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ประกาศร าช กิ จ จ า นุ เ บ กษา เ ม่ื อ วั น ท่ี  4 

กรกฏาคม 2562) 

กําหนดแบบการจัดทําบัญชีรับจายและรายงานเก่ียวกับ

การผลิต การนําเขา การสงออก การจําหนาย การมีไวใน

ครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ

กัญชา  

๑๑ (ราง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 

ใหโทษ เรื่อง กําหนดฉลากและเอกสารกํากับ 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ หรือคําเตือนหรือ

ขอควรระวังการใชท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอ

บรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีผลิต 

นําเขา หรือสงออก สําหรับยาแผนไทยซ่ึงมีกัญชา

ปรุงผสมอยู พ.ศ. .... 

(อยูระหวางดําเนินการ) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูรับอนุญาต

ตองจัดให มีขอกําหนดในฉลากและเอกสารกํากับ 

ยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สําหรับ 

ยาแผนไทย  
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บทท่ี 2 

ขอบงช้ีการใชประโยชนทางการแพทย 

 (แผนปจจุบัน และ แผนไทย palliative care)  

2.1 สารสําคัญ (Active ingredient)  

  กัญชาประกอบดวยสารประกอบทางธรรมชาติอยูมากถึงประมาณ 500 ชนิด ซ่ึงมีประมาณ 100 

ชนิด ท่ีจัดเปนสารประกอบในกลุม cannabinoids ซ่ึงพบเฉพาะในกัญชา โดยพบมากในดอกตัวเมียท่ียังไมผสมพันธุ 

ซ่ึงสวนนี้จัดเปนสวนสําคัญท่ีนํามาพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใชทางการแพทย  โดยสารสําคัญท่ีเปนสารออกฤทธิ์หลัก คือ 

delta-9-tetrahydrocannobinol (THC) ซ่ึงมีฤทธิ์ตอจิตและประสาท อยางไรก็ตาม พบวาสารนี้มีการนํามาใช

ประโยชนทางการแพทยได เชน ลดอาการคลื่นไสอาเจียน ลดอาการปวด ลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง เพ่ิมความอยาก

อาหาร และชวยใหนอนหลับ สารสําคัญอีกชนิด คือ cannabidiol (CBD) ซ่ึงไมมีฤทธิ์ตอจิตและประสาท แตมีประโยชน

ทางการแพทย เชน ควบคุมอาการชัก อาการปวด และอาจมีฤทธิ์ตานวิตกกังวล ท้ังนี้ กัญชาแตละสายพันธุมีปริมาณ

สัดสวนของ THC และ CBD หลากหลายอยางมาก การพัฒนาผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยจําเปนตองมีการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสูตรและอัตราสวนความแรงของสารออกฤทธิ์ท่ีตองการ นอกจากนี้ยังมีสารประกอบกลุม cannabinoil 

และ terpenes อีกหลายชนิด ซ่ึงอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต ไดแก cannabigerol (CBG), tetrahydrocannabivarin 

(THCV), cannabinol (CBN), cannabichromene (CBC), Myrcene, Linalool และ Humulene เปนตน 

2.2 เภสัชวิทยา 

สารประกอบกลุม cannabinoids ออกฤทธิ์ผาน Cannabinoid receptors หลักในรางกาย 2 ชนิด ไดแก  

- CB1 receptor พบมากในสมอง นอกจากนี้ยังพบท่ี lymphoid organ, vascular smooth muscle 

cells, duodenum, ileum, myenteric plexus, lung smooth muscle cells แ ล ะ  eye ciliary 

body  การออกฤทธิ์ท่ี CB1 receptor สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการรับรู อารมณ รบกวน

ความจํา และการเรียนรู ความสามารถในการตัดสินใจ  การควบคุมการเคลื่อนไหว ควบคุมความดัน

เลือด ควบคุมการอาเจียน ระบบภูมิคุมกัน ความดันภายในลูกตา  

      CB2 receptor พบมากใน lymphoid tissue, peripheral nerve terminals retina และ cerebellar 

granule cells mRNA การออกฤทธิ์ท่ี CB2 receptor สงผลกับระบบภูมิคุมกัน ความดันภายในลูกตา ระบบภูมิคุมกัน 

การควบคุมการเคลื่อนไหว โดยท้ังสอง receptors มีผลตอการปรับเปลี่ยนการปลดปลอยสารสื่อประสาท นอกจากนี้ 

ยังออกฤทธิ์ผาน non cannabinoid receptors เชน ผลตานการอาเจียนสวนมากเกิดจากการฤทธิ์ของ delta-9-THC 

ในการเปน antagonist ท่ี 5-HT3 receptors  และฤทธิ์ตานการชักเกิดจากการฤทธิ์ของ CBD ผาน Glycine 

receptor alpha3 และ GABA A receptor 



  

 
 

 
 

 2.2.1  เภสัชจลนศาสตรของสารประกอบ THC 

• การสูบ (Smoking) มีระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์เร็ว ทําใหพบระดับ THC ในเลือดสูงแตระยะเวลาออก

ฤทธิ์สั้น พบระดับยาสูงสุดภายใน 30 นาที และมีฤทธิ์อยูนาน 2-4 ชั่วโมง แตเนื่องจากการสูบมีการสูญเสียปริมาณ 

THC ในระหวางกระบวนการสูบไดถึง 40% ทําใหไมทราบปริมาณ THC ท่ีเขาสูรางกายอยางแนนอน 

• การสูดไอ (Vaporising) ใหผลการดูดซึมท่ีเร็วและพบระดับ THC ในเลือดสูงเชนเดียวกับการสูบ กัญชา 

จะไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิต่ํากวาการสูบ ทําใหเกิดสารพิษนอยกวา การออกฤทธิ์ เกิดข้ึนภายใน 90 วินาที                 

และถึงระดับสูงสุดภายใน 15 - 30 นาที และมีฤทธิ์อยูนาน 2 - 4 ชั่วโมง 

• การรับประทาน (Oral route) เชน รูปแบบน้ํามัน แคปซูล จะถูกดูดซึมไดชากวา ระยะเวลาใน 

การเริ่มออกฤทธิ์อยางนอย 30 - 90 นาที ชีวประสิทธิผล (bioavailability) ของสารประกอบ cannabinoids รูปแบบ

รับประทานมีคาต่ํา (10 - 20%) เนื่องจากเกิด first pass metabolism ผานตับ ระดับยาสูงสุดเกิดข้ึนใน 2 - 4 ชั่วโมง

หลังรับประทาน และมีฤทธิ์อยูนาน 8 - 24 ชั่วโมง  

• สเปรยฉีดพนในชองปาก (Oro-mucosal sprays) โดยท่ัวไปจะออกฤทธิ์หลัง 90 นาทีหลังจากฉีดพน 

และมีฤทธิ์อยูนานพอกับรูปแบบรับประทาน การปรับขนาดยาอาจงายกวารูปแบบรับประทาน 

• การใหยาเฉพาะท่ี (Topical) เนื่องจาก THC เปนสารประกอบท่ีไมชอบน้ํา (hydrophobic) จึงไมสามารถ

ดูดซึมผานผิวหนัง สวน CBD และ CBN สามารถซึมผานผิวหนังไดมากกวา THC 10 เทา จึงมีแนวโนมท่ีจะใชประโยชน                        

โดยใหยาเฉพาะท่ี เชน แผนแปะและเจล เปนตน เวลาท่ีเริ่มออกฤทธิ์และระยะเวลาการออกฤทธิ์ของรูปแบบนี้              

ยังไมทราบแนชัด  
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• การเมตาบอลิซึมสารประกอบกลุม cannabinoids สวนมากเกิดผานตับโดย Cytochrome P450 

(CYP450) และพบวา THC มีการสะสมในเนื้อเยื่อไขมันและถูกปลดปลอยออกมาอยางชาๆ  

• การขับถาย THC และเมตาบอไลทถูกกําจัดออกทางอุจจาระและปสสาวะ ซ่ึงอาจใชเวลานานถึง 5 วัน            

ในการกําจัด 80-90% ของขนาดยาท้ังหมดท่ีไดรับออกจากรางกาย ดังนั้นจึงสามารถตรวจพบ THC ในปสสาวะ            

อีกหลายวันหลังหยุดยา 

 2.2.2 เภสัชจลนศาสตรของสารประกอบ CBD 

•  การสูบ พบวาชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) ของสารประกอบ CBD มีคาเฉลี่ย 31% (อยูในชวง 

11 - 45%) นอกจากนี้พบวาคาครึ่งชีวิตของยาอยูท่ี 31 ชั่วโมง และเวลาท่ีระดับยาสูงสุดในเลือดเร็วกวา

แบบรับประทาน 

• การใหยาดูดซึมทางชองปาก (Oromucosal route) เชน สเปรยฉีดพนในชองปากหรือหยดใตลิ้น 

(Oromucosal drop/sprays)  การให CBD ขนาด 10 และ 20 mg โดยวิธีการใชสเปรยฉีดพนใหดูดซึมในชองปาก 

ไมวาจะเปนรูปแบบดูดซึมทางกระพุงแกม หรือใตลิ้น จะมีระดับยาในเลือดสูงสุด (Cmax) เฉลี่ย คือ 2.5 ng/ml                  

และ 3.3 ng/ml (สําหรับขนาดยา 10 และ 20 mg ตามลําดับ) ระยะเวลาท่ีระดับยาในเลือดสูงสุด (Tmax) 1.64 - 

4.2 ชั่วโมง  

สําหรับ CBD ขนาด 10 และ 20 mg รูปแบบน้ํามันหยดใตลิ้นจะมีระดับยาในเลือดสูงสุดเฉลี่ยใกลเคียงกันกับ

รูปแบบสปรย คือ 2.05 ng/ml  และ 2.58 ng/ml ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีระดับยาในเลือดสูงสุด (Tmax) 2.17         

และ 1.67 ชั่วโมง 

สเปรยฉีดพนในชองปาก พบวาคาครึ่งชีวิตของยาอยูระหวาง 1.44 – 10.86 ชั่วโมง เม่ือใหยาในขนาด 5 - 20 

มิลลิกรัม 

•  การใหยารูปแบบรับประทาน พบวามีคาแตกตางภายในและระหวางบุคคลสูงและพบวาคาครึ่งชีวิต      

ของการรับประทานอยางตอเนื่องอยูท่ี 2 - 5 วัน สวนการศึกษาท่ีใหยารับประทาน CBD ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม                  

ครั้งเดียวพบวาคาครึ่งชีวิตของยาอยูท่ี 1.09 และ 1.97 ชั่วโมง ตามลําดับ คาเฉลี่ยของเวลาท่ีระดับยาในเลือดสูงสุด 

(Tmax) อยูท่ี 1.64  -4.2 ชั่วโมง 

 

การใหยาทางหลอดเลือดดํา พบวาคาครึ่งชีวิตของยาอยูท่ี 24 ช่ัวโมง 

• เม่ือไดรับ THC : CBD ในอัตราสวน 1:1 พบวาความเขมขนของ CBD ท่ีพบในพลาสมาต่ํากวา THC 

• การเมตาบอลิซึม คลายกับสารประกอบ THC กลาวคือ เกิด first pass metabolism ผานตับ  

• จากการศึกษาในหลอดทดลองหลายการศึกษา พบวา CBD ไมมีผลเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตรของ THC 

ไดแก total clearance, volume of distribution และ terminal elimination half-lives ของ THC metabolites 

การขับถาย CBD ออกจากรางกายพบวา สวนใหญขับออกทางอุจจาระในรูปแบบท่ีไมเปลี่ยนแปลง 

 

 

 



  

 
 

2.3 วิธีการสกัด 

 เทคนิคการสกัดสารจากกัญชาเพ่ือใชทางการแพทย ไดแก 

  2.3.1 การสกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอล (Alcohol extraction) โดยสวนมากใช เอทานอล 

(ethanol) เปนตัวทําละลาย เพ่ือสกัดสารประกอบในกัญชาออกมาและกําจัดตัวทําละลายแอลกอฮอลโดยการระเหย 

โดยการเลือกชนิดของตัวทําละลายแอลกอฮอลตองคํานึงถึงความเปนพิษ เชน เมทานอล จัดอยูใน class 2 solvent 

และตองมีการควบคุมปริมาณท่ีหลงเหลืออยูในสารสกัดใหนอยกวา 3000 ppm และปริมาณท่ีไดรับตอวันตองไมเกิน 

30 มิลลิกรัม เปนตน โดยกระบวนการสกัดสามารถทําในความดันบรรยากาศหรือภาวะสุญญากาศ 

  2.3.2 การสกัดดวยคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide extraction) วิธีนี้ใชความดันสูง    

และความรอนในการเปลี่ยนคารบอนไดออกไซดเปน supercritical fluid วิธีนี้มีคาใชจายของอุปกรณและเครื่องมือ   

ท่ีสูงกวาการสกัดดวยแอลกอฮอล แตมีขอดีคือไดผลผลิตสูงกวาและมีการสูญเสียวัตถุดิบต่ํากวา โดยรวมแลวจึงเปนวิธี

ท่ีไดรับความนิยมในการสกัดเพ่ือนําสารสกัดมาใชประโยชนทางการแพทย  

  2.3.3 การสกัดดวยไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon extraction) วิธีนี้มักใชบิวเทน (butane) 

เปนตัวทําละลายในการสกัด โดยใหความรอนและเพ่ิมความดัน ทําให butane เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอ  

ซ่ึงงายตอการกําจัดออก สารสกัดท่ีไดประกอบดวย THC, CBD และสารประกอบอ่ืนๆ รวมถึง Terpines อยางไรก็ตาม          

วิธีนี้มีขอเสีย คือ กระบวนการจํากัดบิวเทน (butane) ออกตองมีระบบไหลเวียนและนํากลับมาใชใหมท่ีดีพอ ท้ังนี้

เนื่องจาก butane มีความเปนพิษตอมนุษยสูง ตองมีการตรวจวิเคราะหและควบคุมปริมาณท่ีเขมงวด จึงอาจไมใชวิธี 

ท่ีเลือกใชในการสกัดสารเพ่ือนํามาใชทางการแพทย 

  2.3.4 การสกัดโดยไมใชตัวทําละลาย (Solvent-free extraction) ใชการบดและแรงทําใหไดสวน

โครงสรางผลึกออกมา เรียกวา Trichomes ซ่ึงกัญชาจะพบ Trichomes ในดอกเพศเมีย เม่ือแยกออกมาจากชอดอก              

จะมีลักษณะคลายผงหรือละอองเกสรดอกไม และใน Trichomes จะมี cannabinoids และ terpenoid  ในปริมาณสูง 

 

2.4 ขอหามใช คําเตือน หรือขอควรระวัง  

  (1) หามใชในผูท่ีเคยแพกัญชา  
  (2) หลีกเลี่ยงการใชกัญชาในสตรีมีครรภ สตรีใหนมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุท่ีมิไดคุมกําเนิด

หรือสตรีท่ีวางแผนจะตั้งครรภ 
  (3) อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือทํางานท่ีเสี่ยง

อันตราย  
  (4) ไมควรใชกัญชาท่ีมีปริมาณสารออกฤทธิ์  THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เดน (higher 

levels of THC with little if any CBD) ในบุคคลท่ีอายุต่ํากวา 25 ป ยกเวนในกรณีท่ีแพทยพิจารณาแลววาผูปวย              
ไดรับประโยชนมากกวาเสี่ยง 

  (5) ไมควรใชกัญชาในผูปวยท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองท่ีรุนแรง เนื่องจาก               
อาจทําใหความดันเลือดต่ํา บางครั้งอาจทําใหความดันเลือดสูง เปนลมหมดสติ หัวใจเตนเร็วผิดปกติ กลามเนื้อหัวใจตาย
และโรคหลอดเลือดสมอง 

  (6) ไมควรใชกัญชาในผูปวยท่ีมีภาวการณทํางานของตับหรือไตบกพรองรุนแรง 
  (7) ไมควรใชกัญชาท่ีมีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) เดน (higher 

levels of THC with little if any CBD)  โดยเฉพาะอยางยิ่งกัญชาท่ีมีสาร THC ความเขมขนสูงในผูปวยท่ีมีประวัติ 
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ความผิดปกติทางจิตเวช (เชน โรคจิต โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวลและความผิดปกติทางอารมณ) หรือมีประวัติ
ครอบครัวเปนโรคจิตเภท 

  (8) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได นอกจากแพทยสั่ง หากใชเปนประจํา
ควรประเมินผลการรักษาเปนระยะ และควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใชยา เพราะจําเปนตองปรับลดขนาดยา ลงทีละ
นอยเพ่ือปองกันไมใหเกิดอาการถอนยา 

  (9) ควรใชกัญชาดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ีไดรับการรักษารวมกับยากลอมประสาทหรือ  
ยาท่ีออกฤทธิ์ทางจิตอ่ืน ๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์กดประสาทสวนกลางหรือเพ่ิมผลกระทบทางจิตประสาท  

  (10) ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ีมีประวัติของการใชสารเสพติดรวมถึงผูมีประวัติติดสุรา 
  (11) หากมีอาการแพยา เชน มีผื่น ปากบวม ตาบวม หนาบวม ใหหยุดใชยาและปรึกษาแพทยหรือ

เภสัชกร 
  (12)  ควรเก็บยาใหพนมือเด็ก 
 

2.5 ขอบงใช ขอหามใช และ คําเตือน/ขอควรระวัง ทางการแพทยแผนปจจุบัน 

ขอตกลงเบ้ืองตน  

• แนวทางนี้ไมแนะนําใหใชผลิตภัณฑกัญชาในการรักษา และหรือควบคุมอาการของผูปวยเปนการรักษาลําดับ

แรก (first-line therapy) ในทุกกรณี โดยเฉพาะผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยท่ียังไมผานการรับรองตํารับ 

(unapproved products)(1) ยกเวนในกรณีท่ีไดรับขอมูลทางการแพทย และเปนความประสงคของผูปวย

และครอบครัวตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  

• unapproved products ตองปลอดภัยจากสารปนเปอนตางๆ อาทิ สารโลหะหนัก ยาฆาแมลง ยาฆาเชื้อรา 

และสารอันตรายอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไมทราบอัตราสวนของ THC และ CBD ในแตละผลิตภัณฑ การใชอาจทาได

โดยใชปริมาณท่ีนอยท่ีสุด และเพ่ิมขนาดทีละนอยโดยสังเกตการตอบสนองและผลขางเคียงท่ีไมพึงประสงค          

ท่ีอาจเกิดข้ึน  

• การใช unapproved products ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลกอนนํามาใช(3) รวมถึง              

ใหการดูแล ติดตามผูปวยอยางใกลชิด 

• การใชผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยควรจํากัดเฉพาะกรณีท่ีการรักษาดวยวิธีมาตรฐานตางๆ ไมไดผล              

หรืออาจเกิดผลขางเคียงท่ีผูปวยไมสามารถทนได 

• การใชผลิตภัณฑกัญชาควรใชเพ่ือเปนสวนเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน  

• ผูสั่งใชผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยควรเปนแพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรม และหรือเฉพาะโรค,               

ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญท่ีใหการรักษานั้นๆ หากไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผูสั่งใชควรอยูภายใตการกํากับ 

ดูแล หรือไดรับคําแนะนําในการรักษาผูปวยจากบุคคลดังกลาวขางตน  

• ผูสั่งใช/ผูจายผลิตภัณฑกัญชาตองผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยท่ีกระทรวงสาธารณสุข

รับรอง และไดรับอนุญาตการเปนผูสั่งใช ผูจายผลิตภัณฑกัญชา  

 

 



  

 
 

คําจํากัดความ  

• กัญชาทางการแพทย หมายถึง สิ่งท่ีไดจากการสกัดพืชกัญชา เพ่ือนาสารสกัดท่ีไดมาใชทางการแพทยและ

การวิจัย ไมไดหมายรวมถึงกัญชาท่ียังคงมีสภาพเปนพืช หรือสวนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอดดอก 

ใบ ลําตน ราก เปนตน  

• ผลิตภัณฑกัญชา หมายถึง รูปแบบ หรือลักษณะของสารสกัดจากกัญชาท่ีผานการเตรียมเพ่ือนํามาใชทาง

การแพทยกับผูปวย อาทิ เม็ด สเปรยพนในชองปาก น้ํามันหยดใตลิ้น แทงเหน็บทวารหนัก และอ่ืนๆ 

• Unapproved products หมายถึง ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยท่ียังไมผานการรับรองตํารับจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 

2.6  โรคและภาวะท่ีใชผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย 

          ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยไดประโยชน  

เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสนับสนุนชัดเจน(4) ไดแก  

 1. ภาวะคล่ืนไสอาเจียนจากเคมีบําบัด (chemotherapy induced nausea and vomiting)           

แพทยสามารถใชผลิตภัณฑกัญชาเพ่ือรักษาภาวะคลื่นไสอาเจียนจากเคมีบําบัดภายใตขอพิจารณาตอไปนี้ไมแนะนํา           

ใชผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเริ่มตน  

• แนะนําใหปรึกษากับผูปวยถึงประโยชนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑกัญชากอนใช  

• ใชผลิตภัณฑกัญชาเพ่ือรักษาอาการคลื่นไสจากเคมีบําบัดท่ีรักษาดวยวิธีตางๆ แลวไมไดผล  

• ไมแนะนําใหใชในกรณีของภาวะคลื่นไสอาเจียนท่ัวไป 

• ไมแนะนําใหใชในกรณีของภาวะคลื่นไสอาเจียนในหญิงตั้งครรภ หรือมีอาการแพทองรุนแรง  

• แนะนําใหใชผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน  

 

 2. โรคลมชักท่ีรักษายาก และโรคลมชักท่ีดื้อตอยารักษา (intractable epilepsy)  

ผูสั่งใชควรเปนแพทยผู เชี่ยวชาญดานระบบประสาท และไดรับการอบรมการใชสารสกัดจากกัญชา               

เพ่ือการรักษาผูปวย 

• ใชในโรคลมชักท่ีรักษายากในเด็ก ไดแก Dravet และ Lennox-Gastaut Syndrome  

• โรคลมชักท่ีดื้อตอยารักษาตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป หากคาดวาจะเกิด drugs interaction อาจพิจารณา                       

ใชผลิตภัณฑกัญชาท่ีมี cannabidiol (CBD) สูง  

• แพทยผูดูแลผูปวยโรคลมชักท่ีเขาเกณฑโรคลมชักท่ีรักษายาก ควรสงตอผูปวยไปยังสถานบริการสุขภาพระดับ

ตติยภูมิเพ่ือพบแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบประสาท เพ่ือประเมินและใหการรักษาตอไป ในกรณี 

 - ลมชักท่ียังควบคุมดวยยาไมได  

 - ผูปวยเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 2 ป  

 - ผูปวยลมชักท่ีมีความเสี่ยงหรือไมสามารถทนตอผลขางเคียงของการรักษาลมชักได  
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 - มีความผิดปรกติทางจิต หรือมีโรคจิตรวมดวย  

 - มีขอสงสัยในการวินิจฉัยลักษณะลมชัก หรือกลุมอาการลมชัก  

 

3. ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผูปวยโรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง (multiple sclerosis)  

 แพทยสามารถใชผลิตภัณฑกัญชาในกรณีท่ีรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งท่ีดื้อตอรักษาภายใต

ขอพิจารณาตอไปนี้  

• ไมแนะนําใหใชเปนผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเริ่มตน  

• แนะนําใหปรึกษากับผูปวยถึงประโยชนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑกัญชากอนใช  

• แนะนําใหใชในกรณีท่ีรักษาดวยวิธีมาตรฐานอยางเหมาะสม (รวมถึงวิธีท่ีไมใชยา) แลวไมไดผล  

4. ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain)  

แพทยสามารถใชผลิตภัณฑกัญชาในกรณีท่ีรักษาภาวะปวดประสาทท่ีดื้อตอการรักษาภายใตขอพิจารณา

ตอไปนี้  

• ไมแนะนําใหใชเปนผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเริ่มตน  

• แนะนําใหปรึกษากับผูปวยถึงประโยชนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑกัญชาท่ีใช  

• แนะนําใหใชในกรณีท่ีทดลองใชยาบรรเทาอาการปวดอยางสมเหตุผลแลว แตผูปวยยังคงมีอาการปวด  

• แนะนําใหใชผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเสริมหรือควบรวมกับวิธีมาตรฐาน  

 

 ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยนาจะไดประโยชน (ในการควบคุมอาการ)  

 ผลิตภัณฑกัญชาประเภทนี้มีหลักฐานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสนับสนุนมีจํานวนจํากัดซ่ึงตองการ

ขอมูลการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนตอไป  

 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูปวยไดรับการรักษาดวยวิธีมาตรฐานแลวไมสามารถควบคุมอาการของโรคได 

หากจะนําผลิตภัณฑกัญชามาใชกับผูปวยเฉพาะราย ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ.2013) ขอ 37             

ระบุวามีความเปนไปไดหากไมมีวิธีการรักษาอ่ืนๆ หรือมีวิธีการรักษาแตไมเกิดประสิทธิผลภายหลังจากไดปรึกษาหารือ

ผูเชี่ยวชาญและไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือญาติโดยชอบธรรมแลว แพทยอาจเลือกวิธีการท่ียังไมไดพิสูจน          

หากมีดุลยพินิจวาวิธีการนั้นๆ อาจชวยชีวิตผูปวย ฟนฟูสุขภาพ หรือลดความทุกขทรมานของผูปวยได วิธีการดังกลาว

ควรนําไปเปนวัตถุประสงคของการวิจัยโดยออกแบบใหประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลควบคูกันไป                

รวมถึงตองบันทึกขอมูลผูปวยทุกราย และหากเหมาะสมควรเผยแพรใหสาธารณะไดทราบ  

 การใชผลิตภัณฑกัญชาเพ่ือรักษาผูปวยเฉพาะรายและดําเนินการการเก็บขอมูลวิจัยควบคูกันไป          

ซ่ึงอาจมีรูปแบบการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงสังเกต (observational study) และ/ หรือ การวิจัยจากสถานการณ 

ท่ีใชรักษาผูปวยจริง (actual used research) โรคและภาวะของโรคในกลุมนี้ อาทิ  

  1. ผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care)  

  2. ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย (end-state cancer)  

  3. โรคพารกินสัน  



  

 
 

  4. โรคอัลไซเมอร  

  5. โรควิตกกังวลไปท่ัว (generalized anxiety disorders)  

  6. โรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating diseases) อ่ืนๆ อาทิ neuromyelitis 

optica และ autoimmune encephalitis  

  การใชผลิตภัณฑกัญชาเพ่ือจัดการความปวดในผูปวยไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 

หรือผูปวยในวาระสุดทายของชีวิต (end of life) ซ่ึงเปนการตัดสินใจของผูรักษา มีขอแนะนําดังนี้  

• ไมแนะนําใหใชเปนผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเริ่มตน  

• ผูปวยท่ีไดรับยาแกปวดอยางสมเหตุผลแลวยังมีอาการปวดมาก ท้ังท่ียาแกปวด              

ท่ีไดรับอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมแลว  

• แนะนําใหใชผลิตภัณฑกัญชาเปนการรักษาเสริมหรือควบรวมกับวิธีการรักษา     

ตามมาตรฐาน  

 

ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยอาจไดประโยชน (ในอนาคต)  

 การใชกัญชารักษาโรคมะเร็ง มีความจําเปนตองศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของกัญชาในหลอดทดลอง

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตวทดลอง กอนการศึกษาวิจัยในคนเปนลําดับตอไป เนื่องจากในปจจุบันขอมูล

หลักฐานทางวิชาการท่ีสนับสนุนวากัญชามีประโยชนในการรักษาโรคมะเร็งชนิดตางๆ ยังมีไมเพียงพอ แตสมควรไดรับ

การศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด ดังนั้น ผูปวยโรคมะเร็งจึงควรไดรับการรักษาตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย         

ในปจจุบัน หากเลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑกัญชาในการรักษาโรคมะเร็งแลว อาจทาใหผูปวยเสียโอกาสในการรักษา

มะเร็ง ท่ีมีประสิทธิผลดวยวิธีมาตรฐานได 

 

ขอแนะนํากอนตัดสินใจใชผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย  

 1. ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย (physician-patient relationship) เปนพ้ืนฐานในการ

ใหการยอมรับการรักษาพยาบาล แพทยควรม่ันใจวามีความสัมพันธกับผูปวยดีเพียงพอกอนการใชผลิตภัณฑกัญชา 

ผูปวยควรไดรับการตรวจทางการแพทยและบันทึกในเวชระเบียนผูปวย รวมถึงการประเมินผูปวยวามีความเหมาะสม 

ท่ีจะใชผลิตภัณฑกัญชาหรือไม  

 2. การประเมินผูปวย (patient evaluation) ควรบันทึกขอมูลการตรวจทางการแพทย และรวบรวม

ขอมูลประวัติท่ีเก่ียวของกับอาการทางคลินิกของผูปวย  

 3. การแจงใหทราบและตัดสินใจรวมกัน (informed and shared decision making) โดยใหขอมูล

รายละเอียดของการรักษาท่ีไดรับอยูในปจจุบันดานประสิทธิผล ผลขางเคียงและคุณภาพชีวิต การใชผลิตภัณฑกัญชา

กับผูปวยควรเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางแพทยผูรักษาและผูปวย แพทยควรอธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความเสี่ยง

และประโยชนของผลิตภัณฑกัญชา ความหลากหลายและมาตรฐานการเตรียมผลิตภัณฑกัญชา อาจทําใหผลท่ีเกิดกับ

ผูปวยมีความแตกตางกัน กรณีท่ีผูปวยไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง แพทยควรแจงใหญาติหรือผูดูแลทราบถึง

ความเสี่ยงและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑกัญชาซ่ึงสงผลตอการวางแผนการรักษาและการยินยอมรักษา  
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 4. ขอตกลงการรักษารวมกัน (treatment agreement) วัตถุประสงคและแผนการรักษาควรแจง

ใหผูปวยทราบตั้งแตแรกและทบทวนอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกวิธีรักษาของแตละบุคคล  

 5. เง่ือนไขท่ีเหมาะสม (qualifying condition) ปจจุบันยังไมมีหลักฐานทางวิชาการดานประสิทธิผล    

ของการใชผลิตภัณฑกัญชาในทางการแพทยเพียงพอ การตัดสินใจสั่งใชข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

ของแพทยในประเด็นขอบงใช ความเหมาะสม และความปลอดภัยของผูปวยแตละคน  

 6. การติดตามอยางตอเนื่องและปรับแผนการรักษา (ongoing monitoring and adapting the 

treatment plan) แพทยควรประเมินการตอบสนองของการใชผลิตภัณฑกัญชากับผูปวยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังสุขภาพ            

ในภาพรวมและผลลัพธเฉพาะดาน รวมถึงผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน  

 7. การใหคําปรึกษาและการสงตอ (consultation and referral) ผูปวยท่ีมีประวัติการใชสารเสพติด

และปญหาโรคทางจิต จําเปนตองไดรับการประเมินและใหการรักษาเปนกรณีพิเศษ แพทยผูรักษาควรขอคําปรึกษา

หรือสงตอผูปวยไปพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

 8. การบันทึกเวชระเบียน (medical records) การบันทึกขอมูลผูปวยอยางเหมาะสมจะชวย

สนับสนุนการตัดสินใจในการแนะนําการใชกัญชาเพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทย การบันทึกในเวชระเบียน                    

ควรครบถวนสมบูรณ ซ่ึงอาจมีผลทางกฎหมาย ควรลงวันท่ีและลายเซ็นกํากับไวในการบันทึกแตละครั้ง  

  ขอมูลท่ีควรปรากฎในเวชระเบียน  

 ประวัติผูปวย การทบทวนปจจัยเสี่ยงตางๆ  

 ผลการรักษาท่ีไดรับมากอน การประเมินผูปวย การวินิจฉัย และการใหการรักษา รวมถึง

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  

 การใหคําแนะนําผูปวย รวมถึงการทําความเขาใจกับความเสี่ยง ประโยชนท่ีไดรับ 

ผลขางเคียง และผลการรักษาท่ีอาจพบไดหลากหลาย  

 ผลการประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง และการกํากับติดตามผลท่ีเกิดกับผูปวย  

 สําเนาการลงนามในขอตกลงรักษา รวมถึงคําแนะนําในการดูแลความปลอดภัย                

และไมนําผลิตภัณฑกัญชาไปใหผูอ่ืน  

 9. การมีผลประโยขนทับซอนของแพทย (physician conflicts of interest) แพทยผูสั่ งใช

ผลิตภัณฑกัญชาตองไมมีผลประโยชนทับซอนท้ังทางตรง และทางออม  

 

  การวางแผนการรักษาดวยผลิตภัณฑกัญชา  

  แนะนําใหใชผลิตภัณฑกัญชาในการทดลองรักษาระยะสั้น เพ่ือประเมินประสิทธิผล             

ในการรักษาผูปวย แผนการรักษาควรมีความชัดเจน ในประเด็น ตอไปนี้  

   1. วางเปาหมายการรักษา การเริ่มและการหยุดใช และหารือรวมกับผูปวย            

ใหชัดเจน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับอาการของผูปวยท่ีรับการรักษาดวยกัญชา อาทิ หยุดเม่ืออาการคลื่นไส/อาเจียน

ลดลง อาการปวดดีข้ึนในกรณีท่ีสาเหตุสามารถกาจัดได เปนตน  



  

 
 

   2. การบริหารจัดการโดยแพทยเวชปฏิบัติ ท่ัวไป (general practitioner; GP)   

ควรมีเอกสารจากแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางรับรองการใชผลิตภัณฑกัญชารักษาอาการของผูปวยเฉพาะราย           

อาทิ การรักษาแบบประคับประคอง เปนตน  

   3. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง เชน การบริหารยาและความถ่ีของการจายยา 

โดยการจายยาเปนรายสัปดาหหากมีขอสงสัยวาผูปวยอาจเพ่ิมขนาดยาดวยตนเอง  

   4. กํากับติดตาม โดยการทบทวนทุกสัปดาห/ 2 สัปดาห/ ทุกเดือน รวมถึง การตรวจ           

ทางหองปฏิบัติการ การทบทวนโดยผูเชี่ยวชาญ การตรวจอ่ืนๆ ตามความจําเปนโดยเฉพาะดานการรักษา  

   5. ใหผูปวยลงนามยินยอม โดยไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑกัญชาท่ีใชในการรักษา 

ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเปาหมายของการรักษา รวมถึงการหยุดเม่ือการรักษาไมไดประโยชน  

   6. ใหคําแนะนําผูปวยวา ไมควรขับข่ียานพาหนะ และทํางานกับเครื่องจักรกลเม่ือใช

ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย  

การเริ่มใชผลิตภัณฑกัญชาในทางการแพทย  

  เม่ือพิจารณาแลววาจําเปนตองใชผลิตภัณฑกัญชากับผูปวย ผูสั่งใชควรซักประวัติอยางละเอียด              

กอนเริ่มการสั่งใช ดังนี้  

 การซักประวัติ  

1. อาการสําคัญปจจุบันท่ีจะใชผลิตภัณฑกัญชามาใชในรักษา/ บรรเทาอาการ  

2. ประวัติเจบ็ปวยในปจจบุัน โดยเฉพาะ  

• โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ และโรคไต  

• การรักษาท่ีไดรับมากอนแลวไมไดผล (รวมถึงระยะเวลาท่ีรักษา และเหตุผลท่ีหยุด)  

3. ประวัติเจ็บปวยในอดีต  

4. ประวัติเจ็บปวยทางจิต และโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) และอาการทาง

จิตจากการไดรับยารักษาพารกินสัน ยารักษาสมองเสื่อม (cholinesterase inhibitor)  

5. พฤติกรรมเสี่ยงท่ีสัมพันธกับการติดสารเสพติด ผูท่ีเคยใชหรือใชกัญชาในปจจุบันอาจไมเปนขอหาม 

แตควรระมัดระวังและจัดการความเสี่ยงของการเสพติด  

• การติดนิโคตินในบุหรี่  

• การติดแอลกอฮอล 

• การใชยาท่ีผิดกฎหมายมากอน  

6. ประวัติดานสุขภาพของครอบครัว รวมสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia)  

7. ประวัติทางสังคม (การสนับสนุนจากสังคมและครอบครัวในการใชกัญชาในการรักษาโรคของผูปวย)  

8. ตรวจรางกายตามความเหมาะสม  

9. ตรวจเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตามความจําเปน  

10. ทบทวนการใชยา  

• ยาบางชนิดท่ีผูปวยใชอาจมีปฏิกิริยากับผลิตภัณฑกัญชา  
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• ความเสี่ยงของผลขางเคียงตางๆ จากการใชผลิตภัณฑกัญชา  

หมายเหตุ ขอ 4, 5 และ 6 อาจพิจารณาใช non-psychoactive cannabis preparation  

 ขนาดยา และการบริหารยา  

 1. ไมมีขนาดยาเริ่มตนท่ีแนนอนในผลิตภัณฑกัญชาแตละชนิด ขนาดยาท่ีเหมาะสมข้ึนกับลักษณะ

ของผูปวยแตละคนและปรับตามแตละผลิตภัณฑ โดยเริ่มตนขนาดต่ําและปรับเพ่ิมขนาดชาๆ จนไดขนาดยาเหมาะสม 

ท่ีใหผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลขางเคียงต่ําสุด ขนาดยาในระดับต่ํามีโอกาสเกิดผลขางเคียงนอย  

 2. ผูท่ีเริ่มตนรักษา และไดรับผลิตภัณฑกัญชาเปนครั้งแรกควรเริ่มตนท่ีขนาดต่ํามากๆ หากเกิดผล

ขางเคียง  

     2.1 ปรับลดขนาดยา เม่ือพบอาการ  

• มึนเวียนศีรษะ (dizziness)  

• เสียความสมดุล (loss of coordination)  

• หัวใจเตนชา (bradycardia)  

• ความดันโลหิตผิดปรกติ (abnormal blood pressure)  

  2.2 หยุดใชทันที เม่ือพบอาการ  

• สับสน (disorientation)  

• กระวนกระวาย (agitation)  

• วิตกกังวล (anxiety)  

• ประสาทหลอน (hallucination)  

• โรคจิต (psychosis)  

3. การใหสารสกัดจากกัญชาในครั้งแรกควรใหเวลากอนนอนและมีผูดูแลใกลชิด เนื่องจาก                  

อาจเกิดผลขางเคียงได  

4. เนื่องจากยังไมมีขอมูลการใชสารสกัดกัญชาในรูปน้ํามัน หากเทียบเคียงกับการใช  

• สารสกัดกัญชาท่ีมี  cannabidiol (CBD) สู ง ขอมูลของการวิจัยคลินิกของ epidiolex®               

(CBD ในลักษณะน้ํามัน) แนะใหใช CBD ขนาด 5-20 mg ตอ kg ซ่ึงเปนขนาดยาสําหรับเด็ก กอนเริ่มรักษาควรตรวจ            

การทํางานของตับ (liver function test) เปนขอมูลเบื้องตน ภายหลังเริ่มตนใหการรักษา 2 สัปดาห และทุก 2 สัปดาห

ภายหลังเพ่ิมปริมาณท่ีใชในแตละครั้ง(3) เนื่องจาก CBD จะเพ่ิมระดับของยาหลายชนิดรวมถึงยากันชักเม่ือใชรวมกับ 

CBD ซ่ึงพบอุบัติการณของตับอักเสบสูงข้ึน ดังนั้น เม่ือเริ่มคุมอาการชักของผูปวยไดแลว ควรลดขนาดยาอ่ืนๆท่ีใชลง  

• สารสกัดกัญชาท่ีข้ึนทะเบียน Sativex® (nabiximol) ในรูปสเปรย ซ่ึงมีสัดสวนโดยประมาณของ 

THC: CBD = 1:1 แนะนําใหใช 1 สเปรย (THC 2.7 mg และ CBD 2.5 mg) ตอวัน และเพ่ิมปริมาณการใชไดสูงสุด 

12 สเปรยตอวัน (THC 32.4 mg และ CBD 30 mg)  

 5. ผูสั่งใชตองเฝาระวังและติดตามความปลอดภัยของการใชสารสกัดกัญชา และเก็บรวบรวมขอมูล

ของขนาดยาท่ีใชโดยเฉพาะเม่ือใชในผูสูงอายุ และผูท่ีมีอายุนอย  

 



  

 
 

 ขอหามใชผลิตภัณฑท่ีมี THC เปนสวนประกอบ(1)  

 1. ผูท่ีมีประวัติแพผลิตภัณฑท่ีไดจากการสกัดกัญชา ซ่ึงอาจเกิดจากสวนประกอบอ่ืนๆ และ/หรือ 

สารท่ีเปนตัวทําละลาย (solvent) ท่ีใชในการสกัด  

 2. ผูท่ีมีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular 

disease, cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือ มีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ  

 3. ผูท่ีเปนโรคจิตมากอน หรือ มีอาการของโรคอารมณแปรปรวน (concurrent active mood 

disorder) หรือ โรควิตกกังวล (anxiety disorder)  

 4. หลีกเลี่ยงการใชในสตรีมีครรภ สตรีท่ีใหนมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุท่ีไมไดคุมกําเนิดหรือสตรี          

ท่ีวางแผนจะตั้งครรภเนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบวามีทารกคลอดกอนกําหนด ทารกน้ําหนักตัวนอย รวมถึง              

พบ cannabinoids ในน้ํานมแมได  

 ขอควรระวังอ่ืนๆ  

 1. การสั่งใชผลิตภัณฑกัญชาท่ีมี THC เปนสวนประกอบในผูปวยท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป เนื่องจาก

ผลขางเคียงท่ีเกิดข้ึนสงผลตอสมองท่ีกําลังพัฒนาได ดังนั้น ผูสั่งใชควรวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกอนการสั่งใช

ผลิตภัณฑจากกัญชา  

2. ผูท่ีเปนโรคตับ  

3. ผูปวยท่ีติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเปนผูดื่มสุราอยางหนัก  

4. ผูใชยาอ่ืนๆ โดยเฉพาะยากลุม opioids และยากลอมประสาท อาทิ benzodiazepines  

5. ผูปวยเด็กและผูปวยสูงอายุ เนื่องจากยังไมมีขอมูลทางวิชาการมากเพียงพอในสองกลุมนี้  

กระบวนการmetabolism ของผูสูงอายุจะชากวา จึงดูเหมือนวามีการตอบสนองตอกัญชาไดสูงกวา ดังนั้นการใช             

จึงควรเริ่มตนในปริมาณท่ีนอยและปรับเพ่ิมข้ึนชาๆ  

  หมายเหตุ ขอ 3 และ 4 อาจพิจารณาใช non-psychoactive cannabis preparation  

 

 ปฏิกิริยาระหวางยาของสารสําคัญในกัญชา  

 1. ยาอ่ืนท่ีสงผลใหระดับยาในเลือดของ THC และ CBD เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสาร THC และ CBD 

ถูก metabolized โดย cytochrome P450 (cyp) หลายชนิดดังนี้  

- THC ถูก metabolized โดย CYP 2C9, CYP 2C19 และ CYP 3A4  

   - CBD ถูก metabolized โดย CYP 2C19 และ CYP 3A4 เปนสวนใหญ และถูก metabolized 

สวนนอยโดย CYP 1A1, CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 2D6 

 ดังนั้น การใช THC และ CBD รวมกับยาอ่ืนท่ีมีผลยับยั้ง CYP P450 โดยเฉพาะ CYP 2C19                

และ CYP 3A4 เชน fluoxetine อาจมีผลทาใหระดับ THC และ CBD ในเลือดสูงข้ึนจนเกิดอาการขางเคียงได  

 ในทางตรงกันขาม ถาใช THC และ CBD รวมกับยาท่ีมีฤทธิ์เปน enzyme induces เชน rifampicin, 

carbamazepine จะทาใหระดับ THC และ CBD ในเลือดลดลง  

  



25 
 

 2. THC และ CBD มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับยาอ่ืน เนื่องจาก THC และ CBD มีผลเปนท้ัง enzyme 

inducer และ enzyme inhibitor ดังนี้ 

- THC มีผลเหนี่ยวนา CYP 1A2  

- THC มีผลยับยั้ง CYP 2C9, CYP 2D6 และ CYP 3A4 ซ่ึงอาจสงผลใหยาอ่ืนท่ีถูก metabolized       

ดวย CYP เหลานี้ จะมีระดับยาสูงข้ึน เชน warfarin (ถูก metabolized ดวย CYP 2C9) มีผลให INR สูงข้ึนได 

- มีผลยับยั้ง CYP 1A1, CYP1A2, CYP 1B1, CYP 2B6, CYP 2C19, CYP 3A4 และ CYP2C9  

อยางแรง ดังนั้น การใช CBD รวม กับยาอ่ืนท่ีถูก metabolized ดวย CYP เหลานี้ warfarin, clobazam  (ถูก metabolized 

ดวย CYP 3A4 และ CYP 2C19), ยากลุม fluoroquinolones (ถูก metabolized ดวย CYP 1A2), ยากลุม dihydropyridines  

(ถูก metabolized ดวย CYP 3A4) จะมีระดับยาสูงข้ึน ซ่ึงอาจเกิดอาการขางเคียงได  

   ดังนั้น การใชกัญชาทางการแพทย ตองระวังปฏิกิริยาระหวางยากับยาอ่ืนท่ีผูปวย               

ใชอยูกอนดวย เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย 

 

2.7 บัญชีรายช่ือตํารับยาแผนไทย   

 บัญชีรายชื่ อตํ ารับ  ขอบ ง ใช  ขนาดและวิธี ใช  ขอห ามใช  ขอควรระวั ง  และขอมูล เ พ่ิมเ ติมของ 
ตํารับยาการแพทยแผนไทยและตํารายาแผนไทย แนบทายประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง 
กํ าหนดฉลากและเอกสาร กํา กับยา เสพติ ด ให โทษ ท่ีภาชนะบรรจุหรื อหีบหอบรรจุ ย า เสพ ติดให โทษ 
ในประเภท ๕ ท่ีผลิต นําเขา หรือสงออกสําหรับยาแผนไทยซ่ึงมีกัญชาปรุงผสมอยู พ.ศ. .... 

 จํานวน ๑๖ ตํารับ 

 

ช่ือตํารับยา ที่มาของตาํรับยา 

๑. ยาอัคคินีวคณะ คัมภีรธาตุพระนารายน 

๒. ยาศุขไสยาศน คัมภีรธาตุพระนารายน 

๓. ยาแกลมเนาวนารวีาโย ตํารายาศิลาจารกึในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๔. ยาน้ํามันสนั่นไตรภพ ตํารายาศิลาจารกึในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกตํารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร 

๕. ยาแกลมขึน้เบ้ืองสูง ตํารายาศิลาจารกึในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๖. ยาไฟอาวุธ แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๗. ยาแกนอนไมหลับ /ยาแกไขผอมเหลือง แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๘. ยาแกสัณฑฆาต กลอนแหง แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๙. ยาอัมฤตโอสถ แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช 

๑๐. ยาอไภยสาลี เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช 

๑๑. ยาแกลมแกเสน เวชศาตรวัณณณา 

๑๒. ยาแกโรคจิต อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

๑๓. ยาไพสาลี อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

  ๑๔.             ยาทาริดสีดวงทวารหนกัและโรคผิวหนัง อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกจิ) เลม ๒ 

  ๑๕.                       ยาทําลายพระสุเมรุ คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ 

๑๖. ยาทัพยาธิคุณ คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ 



  

 
 

 
1. ยาอัคคินีวคณะ (คัมภีรธาตุพระนารายน) 

 
ขอบงใช แกคลื่นเหียนอาเจียน ท่ีเกิดจากไฟยอยอาหารผิดปกติ 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหารเชา 

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้งรวง 
-  ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชนํ้าตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant) 

และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 

เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 
ขอมูลเพ่ิมเติม ๑. ติกกะขาคินี หมายถึง ไฟยอยอาหารหรือไฟในชองทองท่ีเพ่ิมมากผิดปกติ

(กําเริบ) ซ่ึงมักสัมพันธหรือเกิดจากปตตะกําเริบ 
๒. วิสมามันทาคินี อันทุพล หมายถึงไฟยอยอาหารท่ีมีลักษณะท่ีไมสม่ําเสมอ

หรือไมคงท่ี เชน บางม้ือกินอาหารไดมากเนื่องจากไฟยอยอาหารมีกําลังแรง  
แตพอถึงม้ือตอไปมีอาการเบื่อหรือไมอยากรับประทานอาหารเนื่องจากไฟยอย
อาหารหรืออัคนิออนกําลังลง ลักษณะ หรืออาการข้ึนๆ ลงๆ หรือไมแนนอน
หรือไมสม่ําเสมอของไฟยอยอาหารเปนผลจากความ ผิดปกติของ “วาตะ” 
หรืออาจกลาวอีกอยางวา “วาตะทําใหไฟยอยอาหารมีลักษณะท่ีไมแนนอน” 

๓. ยามีรสรอน ผูปวยท่ีมีภาวะโรคกระเพาะอาหารควรรับประทานหลังอาหาร  
๔. ชื่ออ่ืนในตํารายาเกร็ด อัคคีวัชณะ, ยาชื่ออัคคีวัฒนะ, ยาชื่ออัคน ี
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๓. ยาแกลมเนาวนารีวาโย (ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 

 
ขอบงใช แกลมเนาวนารีวาโย 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้ง 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชนํ้าตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

ขอมูลเพ่ิมเติม ลมเนาวนารีวาโย เปนลมท่ีทําใหมีอาการเจ็บแปลบท่ีปลายมือปลายเทาคลาย
ปลาดุก ยอก ตนคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไมได 

 

  

๒.ยาศุขไสยาศน (คัมภีรธาตุพระนารายน) 
 

ขอบงใช ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๑ ครั้ง กอนนอน 

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้ง 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 

ขอหามใช - หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
- หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับ และ  
  ยาตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอล หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู 

ขอควรระวัง - ควรระวั งการรั บประทานร วม กับยาในกลุ มสาร กัน เลื อด เป นลิ่ ม 
(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนี โทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ยานี้อาจทําใหงวงซึมได ควรหลีกเลี่ยงการซับข่ียานพาหนะ หรือทํางาน
เก่ียวกับเครื่องจักรกล 



  

 
 

๔. ยาน้ํามันสนั่นไตรภพ (ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 
จารึกตํารายา วัดราชโอรสารามวรวิหาร) 

 
ขอบงใช แกกษัยเหล็ก 
ขนาดและวิธีใช - ใชนํ้ามันทารีดทอง นวดคลึงบริเวณรอบสะดือถึงชายโครง ทิศตามเข็มนาฬิกา 

๓ วันกอน แลวจึงรับประทานนํ้ามัน 
- การรับประทานครั้งละ ๑ ชอนชา วันละ ๑ ครั้ง กอนอาหารเชา เปนเวลา ๓ วัน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวั ง กา ร รั บประทานร ว ม กับยา ในกลุ ม ส า ร กัน เลื อด เป นลิ่ ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวั งการใช ร วมกับยาเฟนี โทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคไทรอยด 
- ควรระวังการใชในผูปวยท่ีมีอาการอาหารไมยอย (กรณีการรับประทานยา) 
- ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติ

ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได 
ขอมูลเพ่ิมเติม - กษัยเหล็ก เปนกษัยอันเกิดจากอุปปาติกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากลมอัดแนน

แข็งเปนดาน อยูในทองนอย ผูปวยมีอาการเจ็บปวดทองแข็งลามข้ึนไปถึง   
ยอดอก กินอาหารไมได เปนตน 

 

  

๕. ยาแกลมข้ึนเบ้ืองสูง (ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม) 
 

ขอบงใช แกลมข้ึนเบื้องสูง 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- นํ้าผึ้งรวง 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวั ง กา ร รั บประทานร ว ม กับยา ในกลุ ม ส า ร กัน เลื อด เป นลิ่ ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวั งการใช ร วมกับยาเฟนี โทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 
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ขอมูลเพ่ิมเติม ๑.ลมข้ึนเบื้องสูง เปนโรคลมท่ีทําใหมีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝาฟาง หูอ้ือ  
ออนเพลีย สวิงสวาย เปนตน  

๒.ดองดึงจะตองฆาฤทธิ์กอนนําไปปรุงยา 
 

๖. ยาไฟอาวุธ (แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ขอบงใช แกลมจุกเสียด ปวดมวนทอง แกดานเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- นํ้ามะนาว 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบตุร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวั ง ก า ร รั บประทานร ว ม กับยา ในกลุ ม ส า ร กัน เ ลื อด เป นลิ่ ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวั งการใช ร วมกับยาเฟนี โทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

ขอมูลเพ่ิมเติม - ดานเสมหะ หมายถึง เสมหะท่ีค่ังดางในลําไสทําใหทองแข็งปวดมวน 



  

 
 

 

  

๗. ยาแกนอนไมหลับ /ยาแกไขผอมเหลือง (แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 
ขอบงใช ๑. แกนอนไมหลับ 

๒. แกไขผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น ออนเพลีย ไมมีกําลัง 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  

นํ้ากระสายยาท่ีใช  
- นํ้ามะพราว น้ําผึ้ง น้ําสมสา น้ําตาลทราย กระทือสด น้ําเบ็ญจทับทิมตม 

 - ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 
ขอหามใช - หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 

- หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับ และ
ยาตานการชัก รวมท้ังแอลกอฮอล หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู 

ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 
(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ยานี้อาจทําใหงวงซึมได ควรหลีกเลี่ยงการขับข่ียานพาหนะ หรือทํางาน
เก่ียวกับเครื่องจักรกล 

- ควรระวังในผูท่ีประกอบอาชีพทางน้ําหรือผูท่ีรางกายตองสัมผัสความเย็นเปน
เวลานาน เพราะจะทําใหเปนตะคริวตรงบริเวณทองได 

ขอมูลเพ่ิมเติม ๑. ไขผอมเหลือง เกิดจากธาตุลมกําเริบสงผลใหนอนไมคอยหลับ เบื่ออาหาร เม่ือ
เปนเรื้อรัง รางกายผายผอม ซีด เหลือง ออนเพลีย และไมมีกําลังซ่ึงอาจเกิด
จากหลายสาเหตุ เซน โรคริดสีดวง 

๒. ริดสีดวง เปนโรคกลุมหนึ่ง เกิดไดกับอวัยวะตางๆ ของรางกาย เซน ตา จมูก 
ลําไส ทวารหนัก ตําราการแพทยแผนไทยวา มี ๑๘ ชนิด แตละชนิดมีอาการ
และชื่อเรียกแตกตางกันไป บางชนิดอาจมีติ่งหรือกอนเนื้อเกิดข้ึนท่ีอวัยวะนั้น 
เชน ริดสีดวงตา ริดสีดวงทวารหนัก (ขอมูลจากพจนานุกรมศัพทแพทยและ
เภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๔๕๗) 
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๘. ยาแกสันฑฆาต กลอนแหง (แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ขอบงใช บรรเทาอาการทองผูกเปนพรรดึก อาการปวดเม่ือยท่ัวรางกาย มือชาเทาชา ปวด
ศีรษะ หนามืดวิงเวียน จุกเสยีดทองแนนหนาอก ท่ีเกิดจากโทสนัฑฆาตและกลอนแหง 

ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 
นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- นํ้าผึ้ง 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชนํ้าตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวซองเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย  
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอายุ 
ขอมูลเพ่ิมเติม - ตองฆาฤทธิ์ดองดึงกอนนําไปปรุงยา 

 

๙. ยาอัมฤตโอสถ (แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ขอบงใช แกลมกษัย 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอาย ุ
ขอมูลเพ่ิมเติม - ลมกษัย เปนลมท่ีทําใหผอมแหงแรงนอย ทําใหมึนตึง มือเทาออนแรง เปนตน 

 

 

 

 

  



  

 
 

 

๑๐. ยาอไภยสาลี (เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช) 
 

ขอบงใช แกโรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแนน 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 
ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

ขอมูลเพ่ิมเติม - ยาอไภยสาลีเปนสูตรตํารับเดียวกันกับยาอภัยสาลี ในบัญชียาหลักแหงชาติ     
ป ๒๕๖๑ เพียงแตในบัญชียาหลักแหงชาติไมไดใสกัญชาในสูตรตํารับ 
เนื่องจากเสนอตํารับยา กอนท่ีพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช 

๑๑. ยาแกลมแกเสน (เวชศาตรวัณณณา) 
 

ขอบงใช แกลมในเสน บรรเทาอาการมือเทาชา ออนแรง 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้ง น้ําสมสา 
- ถาหาน้ํากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 

(anticoagulant) และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล
(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอาย ุ
ขอมูลเพ่ิมเติม - ลมในเสน เปนลมท่ีพัดประจําอยูตามเสนตางๆ ในรางกาย เซน ลมจันทกระลา 

พัดอยูในเสนอิทา ลมสูญทกลา พัดอยูในเสนปงคลา เม่ือลมเหลานี้ผิดปกติ    
จะทําใหผูปวยมีอาการปวดหรือชาตามแนวเสนท่ีลมนั้นพัดประจําหรือบริเวณ
ใกลเคียง เปนตน (ขอมูลจากพจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย 
ฉบับราชบณัฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๔๗๐) 
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๑๓. ยาไพสาลี (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒) 

ขอบงใช แกโรคลม แกหืดไอ มีเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็นนํ้ากระสายยาท่ีใช 

- นํ้าผึ้ง นํ้าออยแดง นํ้านมโค 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม 

(anticoagulant) และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวังการใชรวมกับยาเฟนีโทอิน (phenytoin), โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย 
เพปติก ผูปวยโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติ
ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได 

- ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอาย ุ
 

๑๒. ยาแกโรคจิต (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒) 
 

ขอบงใช แกโรคลมท่ีทําใหกังวล เครียด นอนไมหลับ 
ขนาดและวิธีใช - รับประทานครัง้แรก ครั้งละ ๐.๔๖๘ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 

- ถานอนไมหลับ รบัประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  
  นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- นํ้ารอนแทรกพิมเสน 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชน้ําตมสุกแทน 

ขอหามใช - หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
- หามใชในผูท่ีใชยาลดความดันโลหิต 

ขอควรระวัง - ควรระวังการใชยาตํารับท่ีมีระยอมเปนสวนประกอบ เนื่องจากสารสําคัญซ่ึงมีฤทธิ์
ในการลดความดัน คือ สาร reserpine และอัลคาลอยดอ่ืน ๆ หากไดรับในขนาด
ท่ีสูงเกินไปจะเปนพิษตอระบบประสาท มีผลกดการทํางานของประสาท ทําใหเกิด
อาการวิงเวียนศีรษะ ปากแหง คัดจมูก ทองรวง มึนงง หนามืด ใจสั่น ซึม มือแขน
สั่น หรือถึงข้ันหัวใจหยุดเตนได 

ขอมูลเพ่ิมเติม ๑. ยาแกโรคจิตตํารับนี้ เปนตํารับยาตามหนังสืออายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) 
เลม ๒. ท้ังนี้ไมไดหมายถึงโรคจิตในความหมายของการแพทยแผนปจจุบัน  
(โรคทางจิตเวชและไบโพลา) 

๒. ระยอมจะตองฆาฤทธิ์กอนนําไปปรุงยา 
 



  

 
 

  

๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง (อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เลม ๒) 
 

ขอบงใช ทาแกริดสีดวงทวารหนัก และทาแกโรคผิวหนัง(เชน เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก) 
ขนาดและวิธีใช ทาบริเวณรอบริดสีดวงทวารหนัก หรือทาบริเวณผิวหนังท่ีมีอาการ 
ขอควรระวัง ควรระวังการใชกับผูท่ีแพสวนประกอบของตํารับ 
ขอมูลเพ่ิมเติม - เรื้อนกวาง เม่ือจะบังเกิดนั้น เกิดข้ึนตามขอมือและขอเทา และกําดนตนคอ

กระทําให เปนน้ําเหลืองลามออกไป ครั้นตองยาเขาก็แหงเขา บางทีก็หายขาด 
บางทีก็ไมหาย แตไมตายเปน แตลําบาก 

- เรื้อนมูลนก เม่ือจะบังเกิดนั้นผุดข้ึนมาเปนแวน เปนวงข้ึนตามผิวหนัง เล็กก็มี 
ใหญก็มี มีสีขาวนุงๆ ขอบนั้นนูน ดูสัณฐานดังกลาก พรรนัย ทําใหคัน ถาแก
เขาลามไปท้ังตัว พยาธิอันนี้หายบางมิหายบาง 

๑๕. ยาทําลายพระสุเมรุ (คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ) 
 

ขอบงใช แกลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง ลมเม่ือยขบในรางกาย 
ลมสะดุง และสั่นไปท้ังตัว ลมเปลี่ยวดํา ลมอัมพฤกษอัมพาต ลมปตฆาต 

ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น  
นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- นํ้าออยแดง นํ้านมโค 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชนํ้าตมสุกแทน 

ขอหามใช หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวังการรับประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant) 

และ ยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวั งการ ใช ร วม กับยา เฟนี โท อิน  (phenytoin) , โพรพรา โนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปอยเพปติก 
โรคกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอายุ 
- ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีมีความผิดปกติ

ของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได 
ขอมูลเพ่ิมเติม - ลมเปลี่ยวดํา เปนโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเปน

ตะคริว ผูปวยมีอาการกลามเนื้อเกร็งอยางรุนแรง กระตุก ทําใหเจ็บปวดบริเวณท่ี
เปนมาก มักแกโดย การนวดจุดบริเวณตาตุมดานในหรืออาจรักษาดวยยาสังขวิไชย 
หรือยาทําลายพระสุเมรุ (ขอมูลจากพจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผน
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๔๗๒) 
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๑๖. ยาทัพยาธิคุณ (คัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ เลม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ) 

 
ขอบงใช แกกลอน ๕ ประการ ท่ีทําใหจุกเสียดเปนพรรดึกเปนกอนในทอง เจ็บเม่ือยขบ

ตามรางกาย ปากเปรี้ยว กินอาหารไมรูรส นอนไมหลับ 
ขนาดและวิธีใช รับประทานครั้งละ ๒ กรัม วันละ ๒ ครั้ง กอนอาหาร เชาและเย็น 

นํ้ากระสายยาท่ีใช 
- น้ําผึ้ง 
- ถาหานํ้ากระสายยาไมได ใหใชนํ้าตมสุกแทน 

ขอหามใช  หามใชในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ผูท่ีมีไข และผูท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป 
ขอควรระวัง - ควรระวั ง กา ร รั บประทานร ว ม กับยา ในกลุ ม ส า ร กัน เลื อด เป นลิ่ ม 

(anticoagulant) และยาตานการแข็งตัวของเลือด (antiplatelets) 
- ควรระวั งการใช ร วมกับยาเฟนี โทอิน (phenytoin) , โพรพราโนลอล

(propranolol), ทีออฟลลีน (theophylline) และไรแฟมพิซิน (rifampicin) 
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 

- ควรระวังการใชในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูปวยโรคแผลเปอย
เพปติก โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน เนื่องจากเปนตํารับยารสรอน 

- ควรระวังการใชยานี้ในผูปวยสูงอาย ุ
ขอมูลเพ่ิมเติม ๑. กลอน ๕ ประการไดแก กลอนดิน กลอนน้ํา กลอนลม และกษัยกลอน  

๒. ดองดึงจะตองฆาฤทธิ์กอนนํามาปรุงยา 
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บทท่ี 3  

แนวทางการดูแลผูปวยท่ีไดรับกัญชา ในกรณีฉุกเฉิน 

3.1 แนวทางการดูแลผูปวยท่ีเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชกัญชา ในกรณีฉุกเฉิน  

  อาการของภาวะพิษจากกัญชามีระดับความรุนแรงและอาการแสดงแตกตางกันไปตามชวงอายุและ

ปริมาณท่ีไดรับ โดยในผูปวยเด็กจะแสดงอาการทางระบบประสาทเดนกวา เชน การเดินเซ(Ataxia), การวุนวายและ

เคลื่อนไหวอยางไมมีจุดประสงค(Hyperkinesia, Excessive and purposeless motor activity of the extremities

), อาการงวงซึม (Lethargy) และการไมรูสึกตัว (Prolonged coma) ซ่ึงอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต  

3.2 ระดับความรุนแรงของภาวะพิษจากกัญชา  

  1. ระดับเล็กนอย ถึงปานกลาง ไดแก อาการงวงซึม ผอนคลาย เวียนศีรษะ การเปลี่ยนแปลงระดับ

ความรูสติ และ อารมณ อาการกลามเนื้อกระตุกและการเดินเซ นอกจากนี้ยังพบวา หากไดรับกัญชาโดยการสูดดม/

สูบ ผูปวยจะมีอาการเจ็บคอ ไอ หลอดลมอักเสบ มีน้ํามูก หรือเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได   

  2. ระดบัรุนแรง ไดแก การเปลี่ยนแปลงระดับความรูสติ รูมานตาขยาย โคมา รวมถึงอาการทาง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจรวมดวย  

3.3 อาการแสดงของภาวะพิษจากกัญชาตามระบบ โดยภาวะพิษจากกัญชาไมมีกลุมอาการจําเพาะ 

1. Vital signs   : Hypothermia/Hyperthermia , Tachycardia/Bradycardia,         

Hypotension/Hypertension 

2. General appearance  : Conjunctivitis, Chemosis, Mydriasis, Nystagmus 

3. Cardiovascular  : Brugada syndrome, Acute coronary syndrome, Atrial fibrillation  

4. Respiratory   : Acute exacerbation, Bronchitis, Pneumonitis, Pneumothorax 

5. Neurological  : Stroke, Seizure, Coma, Drowsiness, Stupor, Dizziness, Euphoria,        

Mood swing,  Alteration of consciousness, Ataxia 

6. Gastrointestinal : Nausea, vomiting  (Cannabinoid Hyperemesis Syndrome                  

                                 โดยเฉพาะผูใชกัญชาอยางตอเนื่อง), Pancreatitis  

7. Urological   : Acute urinary retention  

8. Psychological   : psychosis, agitation    
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3.4 แนวทางการรักษาพิษจากกัญชาในภาวะฉุกเฉินสามารถจําแนกไดดังนี ้

   3.4.1 แนวทางปฏิบัติสําหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล  

           กรณีผูปวยมีอาการทางจิตประสาท เชน เห็นภาพหลอน หูแวว ทํารายตนเองหรือผูอ่ืน 

การประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตรายและความรุนแรงดังนี ้

1. มีแกนนําชุมชนหรือตํารวจ ณ ท่ีเกิดเหตุหรือไม 

2. ประเมินอันตราย ณ ท่ีเกิดเหตุไดแก อาวุธ เชน ไม มีด ปน และใหตํารวจปลดอาวุธกอนเขา

ปฏิบัติการ 

3. หากผูปวยมีอาวุธใหรักษาระยะหางจากผูปวยประมาณ 8-10 เมตร 

4. หากสภาพแวดลอมปลอดภัย ใหประเมินผูปวยเบื้องตนอยางรวดเร็วโดยคนหาคาวะคุกคามตอชีวิต 

ใชหลักการประเมิน AVPU :  

a. A (Alert) : ความรูสึกตัวดี พูดคุย ทําตามคํางอกได 

b. V (Verbal stimuli) : การตอบสนองตอเสียง เชน เรียกลืมตา หันหนาตามเสียง 

c. P (Painful stimuli) : การตอบสนองตอความเจ็บปวด เชนการปดมือถูกตําแหนงท่ีเจ็บ 

d. U (Unresponsive) : การไมตอบสนองหรือไมรูสึกตัว 

5. รายงานขอมูลกลับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการเพ่ือขอคําปรึกษา หากประเมินแลวความเสี่ยงเกิน

ความสามารถชุดปฏิบัติการใหรองขอการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ทักษะการสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ  

  กรณีผูปวยไมมีภาวะคุกคามตอชีวิตและมีความจําเปนตองสื่อสารกับผูปวยระหวางรอทีม

สนับสนุน ใหใชหลักการสื่อสาร ดังนี้ 

1. เรียกชื่อผูปวยดวยน้ําเสียงเปนมิตร นุมนวล พูดชาๆ 

2. ไมโตเถียง ขมขูหรือกระตุนอารมณผูปวย 

3. พยามใหผูปวยไดระบายความรูสึกโดยการพูด แมจะเปนทางลบ 

4. ไมตอบรับหรือปฏิเสธเง่ือนไขหรือขอตอรองของผูปวย 

5. สรางความไววางใจและเบี่ยงเบนความสนใจ 

การจํากัดพฤติกรรมผูปวย  

  หากผูปวยไมใหความรวมมือ และประเมินวามีความจําเปนตองจํากัดพฤติกรรม สามารถ

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงญาติใหทราบถึงความจําเปนในการผูกยึดผูปวย 

2. เตรียมบุคลากรในพ้ืนท่ีอยางนอย 4-5 คนกอนเขาหาผูปวย 

3. เตรียมอุปกรณในการผูกยึดผูปวย ซ่ึงควรเปนผาท่ีมีความแข็งแรง เหนียวแตนุม เชนผาหม ผาปู แห/

อวนขนาดใหญ ผาขาวมา เปนตน 



  

 
 

4. ใหบุคคลท่ีผูปวยไวใจหรือรูจักพูดคุยเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจดานหนา โดยบุคลากร 4 คนใหเขาจาก

ดานหลังพรอมกัน โดย 2 คนจับแขน ซาย/ขวา และ 2 คนจับขา ซาย/ขวา แลวใชผามัดแขนผูปวย

แนบกับลําตัว 

 การนําสงผูปวย  

1. ควรผูกยึดผูปวยใหติดกับ stretcher บนรถพยาบาลตลอดระยะทาง 

2. นําญาติหรือผูท่ีรูประวัติการรักษาของผูปวยโดยสารถมาดวยอยางนอย 1 คน 

3. ประสานศูนยรับแจงเหตุเพ่ือใหขอมูลสําคัญแกหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลปลายทางเพ่ือการ

เตรียมการ 

3.4.2 แนวทางการรักษา ณ หองฉุกเฉิน 

 ขอแนะนําการคัดกรองผูปวย 

1. การคัดกรองผูปวยภาวะพิษจากกัญชาสามารถใชระบบการคัดกรองมาตรฐานได 

2. กรณีผูปวยมีอาการทางจิตประสาท ควรเฝาระวังความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนตอบุคลากรและ

ผูรับบริการอ่ืนๆ  ณ หองฉุกเฉิน เชน พฤติกรรมรุนแรงทางกายและวาจา การพกอาวุธ ภาวะหลอน

หรือควบคุมพฤติกรรมตนเองไมได ประวัติทํารายตนเองหรือบุคคลอ่ืน ประวัติการใชสารเสพยติด 

โดยใชมาตรการความปลอดของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 

2P Safety)  

 การประเมินผูปวยฉุกเฉิน 

 กรณีผูปวยภาวะวิกฤต แพทยสามารถใหการรักษาตามหลักการรักษาผูปวยฉุกเฉินไดแกการประเมิน

และดูแล Airway, Breathing, Circulation และ Disabilities โดยภาวะพิษกัญชาไมมียาตานพิษจําเพาะ  

ขอเสนอแนะหากผูปวยมีภาวะหรืออาการตางๆดังนี้ 

1. ภาวะ coma หรือ respiratory depression ใหดูแลทางเดินหาย โดยการใสทอชวยหายใจ 

2. ภาวะ hypotension นอกจากการใหสารน้ําแลวยังพบวา การจัดผูปวยใหอยูในทาทา 

Trendelenburg  position อาจมีประโยชน 

3. ภาวะ tachycardia สามารถใหยา Diazepam IV รวมกับการจัดสภาพแวดลอมใหเงียบสงบ เพ่ือลด

สิ่งเราหรือกระตุนของผูปวย หากภาวะ tachycardia ไมดีข้ึนสามารถใหการรักษาตาม  Guideline 

ของ ACLS (Advanced Cardiac Life Support)   

4. ภาวะ hypertension โดยมากผูปวยอาการจะดีข้ึนเม่ือไดรับการรักษาตามอาการ 

5. ภาวะ hyperemesis syndrome  แนะนําใหการดูแลรักษาดังนี้ 
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a. ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา เชน  0.9% Normal saline ในปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ือชดเชย

ภาวะขาดสารน้ําในรางกาย  

b. ยาบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน เชน Metoclopamide IV, Ondansetron IV, 

Dimenhydrinate IV และ Diphenhydramine IV/IM นอกจากนี้การใชยาอ่ืนๆ  ท้ังกลุม 

Benzodiazepine IV หรือ Dopamine antagonist ไดแก  Antipsychotic drugs เชน  

haloperidol IM มีรายงานวาสามารถลดการคลื่นไสอาเจียนได  

c. สามารถพิจารณา ยาในกลุม Proton pump inhibitor  

d. การอาบน้ํารอน หรือเช็ดตัวดวยน้ําอุนรอน สามารถบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนได  

e. การใช capsaicin cream(ครีมพริก) ความเขมขนมากกวา รอยละ 0.25% ทา ผิวหนัง

บริเวณหนาทอง สามารถลดอาการคลื่นไสอาเจียนได 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

• หากผูปวยไดรับกัญชาโดยการรับประทาน ไมแนะนําใหทําการลางทอง หรือ การให activated 

charcoal เนื่องจาก หากผูปวยมีอาการซึมจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการสําลัก  

• หากมีอาการสับสน วุนวาย (agitation,panic) แพทยสามารถเลือกใช Diazepam  5-10 mg IV  หรือ 

Midazolam 5-10  mg IM เพ่ือบรรเทาอาการได 

• การใชยากลุม Antipsychotic จะเลือกเม่ือผูปวยไมตอบสนองกับยากลุม Benzodiazepine โดยอาจให  

Haloperidol 2-5 mg IM พรอมผูกมัด และจดับรรยากาศลดสิ่งกระตุน  

• ควรสงตรวจทางปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือวินิจฉัยแยกโรค และหาสาเหตุอ่ืนรวมดวย เชนระดับน้ําตาลใน

กระแสเลือด 

• หากมีภาวะชัก เลือกใช ยากลุม Benzodiazepine เชน Diazepam 5-10 mg IV หากชักไมหยุด 

สามารถพิจารณาการใหยากันชักตัวถัดไปในกลุมของ Barbiturate  

• การทํา hemodialysis ไมมีประโยชนในภาวะพิษจากกัญชา 

• การพิจาณาสงตรวจทางหองปฏิบัติการเรื่องอาการเปนพิษ ใหเปนไปตามอาการของผูปวย 

• หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการรักษา สามารถปรึกษาศูนยพิษวิทยารามาธิบดี (Hotline 1367) และศูนย

พิษวิทยาศิริราช (หมายเลขโทรศัพท 02-4197007) ตลอด 24 ชั่วโมง 
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บทท่ี 4 

แนวทางการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาการใชกัญชาแบบผูปวยนอกและผูปวยใน 

 (stabilize and maintenance) 

4.1 ขอมูลท่ัวไป 

สารสกัดจากกัญชาเปนสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีสําคัญชนิดหนึ่งซ่ึงมีการใชกันอยางแพรหลาย ประมาณ

การวาท่ัวโลกมีผูใชสารกัญชาฯประมาณ 166 – 234 ลานคน โดยสาเหตุของการใชมีท้ังเหตุผลทางการแพทย 

(medical use) และเหตุผลเพ่ือการผอนคลาย (recreational use) และเม่ือความเขมงวดของกฎหมายตอสารสกัด

กัญชาลดลง จึงทําใหมีผูท่ีสามารถเขาถึงไดมากข้ึน ความแพรหลายของการใชสารสกัดกัญชายิ่งเพ่ิมข้ึน ทําใหมีผูท่ี

จําเปนตองเขารับการรักษาทางการแพทยดวยสาเหตุจากปญหาจากการใชสารสกัดกัญชาเพ่ิมมากข้ึนไปดวยเชนกัน  

จากการสํารวจพบวารูปแบบการใชสารสกัดกัญชาตลอดชวงชีวิตนั้นมีหลายรูปแบบ ท้ังแบบท่ีผูใชมีการใชเปน

ครั้งคราวโดยไมมีการเพ่ิมปริมาณ ผูท่ีใชเฉพาะในชวงวัยรุน ผูท่ีใชตั้งแตอายุยังนอย และผูท่ีใชอยางหนักและตอเนื่อง 

มีผูใชสารสกัดกัญชาประมาณรอยละ 10 ท่ีจะเกิดปญหาการติดกัญชา (cannabis dependence) มีความบกพรอง

ของการรูคิด การเรียนรูและความสามารถในการทํางาน เกิดโรคทางจิตเวชตางๆ  

ฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีสําคัญท่ีพบในกัญชา คือฤทธิ์กดประสาท (depressant effect) และฤทธิ์หลอนประสาท 

(hallucinogenic effect) โดยสารหลัก ท่ี ทําให เ กิดอาการทางจิตคือ สาร cannabinoid ท่ี มีชื่อวา  delta-9-

tetrahydrocannabinol หรือ THC ซ่ึงมีฤทธิ์ partial agonist ตอ cannabinoid-1 receptor (CB1R) ระดับความ

เขมขนของ THC นี้ถูกใชเปนตัวบงชี้ความแรง (potency) ของกัญชา ในขณะท่ีสารสกัดกัญชาท่ีมีฤทธิ์ดานการรักษา 

(therapeutic effect) คือ cannabidiol หรือ CBD ซ่ึงเปนสารท่ีไมมีฤทธิ์ตอจิตประสาทและมีผลตอการเสพติดนอย 

ดังนั้นในบทความนี้เม่ือกลาวถึงฤทธิ์ของกัญชาจะหมายถึงฤทธิ์ของกัญชาท่ีแสดงผานการออกฤทธิ์ของ THC เปนหลัก 

จากการศึกษาไดยืนยันวาสารกัญชานั้นสงผลตอสมองและระบบประสาทในหลายดาน เชน 

- gray matter volume and density ของสมองสวน hippocampus ลดลง 

- Neuronal activity บริเวณ anterior cingulate cortex และ right dorsolateral prefrontal cortex ลดลง  

- พบความบกพรองของความสามารถดาน learning, speed of information processing, delayed 

memory, attention และ executive function ในผูท่ีใชกัญชาบอย ความบกพรองนี้อาจกลับสูปกติได             

ถาหยุดใชไดอยางตอเนื่อง (abstinence) 

-  

4.2 อาการแสดง การตรวจรางกาย 

ผูท่ีเขารับบริการในสถานบริการปฐมภูมิ ท้ังในกรณีฉุกเฉิน หรือแผนกผูปวยนอกทุกรายท่ีมีความเสี่ยง               

ควรไดรับการคัดกรองและประเมินปญหาการติดกัญชาเบื้องตน ประวัติและอาการแสดงของผูปวยท่ีควรสงสัยปญหา

จากกัญชา ไดแก 

- มีความบกพรองทางสังคม การเรียน การทํางาน ซ่ึงไมทราบสาเหตุ 



  

 
 

- มีอาการทางจิตท่ีสัมพันธกับกัญชา เชน ภาวะซึมเศรา ภาวะวิตกกังวล การรูคิดผิดปกติ และหากผูปวยมี

อาการทางจิตซ่ึงรับการรักษาเดิมอยู อาจมีอาการกําเริบหรือกลับไมตอบสนองตอการรักษา 

- มีอาการตาแดงเรื้อรัง 

- มีกลิ่นกัญชาติดตามเสื้อผาและรางกาย 

- มีอาการเหลืองบริเวณปลายนิ้ว 

- ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงอยางมาก อาจอยากกินอาหารบางชนิดอยางมากหรือเบื่อโดยไมทราบสาเหตุ 

แพทยสามารถประเมินความเสี่ยงในการติดกัญชาของผูปวยเบื้องตนได โดยการถามคําถามวา “ในปท่ีผานมา 

คุณใชกัญชาบอยแคไหน” จากการศึกษาในกลุมผูปวยท่ีมารับการตรวจท่ีแผนกฉุกเฉิน พบวา หากผูปวยตอบวา มีการ

ใชอยางนอยสองครั้ง จะมีโอกาสสูงท่ีผูปวยรายนั้นจะมีการติดกัญชา ซ่ึงแพทยควรใหการประเมินอยางละเอียดตอไป 

การวินิจฉัยภาวะติดกัญชา (cannabis dependence หรือ cannabis use disorder) ตามเกณฑการ

วินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับท่ี 5 หรือ DSM-5 ซ่ึงไดระบุเกณฑในการวินิจฉัยโรคติดกัญชา

ไววา เปนลักษณะรูปแบบของการใชกัญชาซ่ึงเปนปญหาและสงผลกระทบใหเกิดความบกพรอง โดยมีลักษณะท่ีแสดง

ใหเห็นดังตอไปนี้อยางนอย 2 ขอ ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 

1. มีการใชกัญชาในปริมาณท่ีมาก หรือใชนานกวาท่ีตั้งใจไว 

2. มีความตองการท่ีจะใชอยางตอเนื่อง หรือลมเหลวในการหยุดหรือควบคุมการใชของตนเอง 

3. สูญเสียเวลาไปกับการหากัญชา เสพกัญชา หรือฟนตัวจากฤทธิ์ของกัญชา 

4. มีความอยากเสพกัญชาอยางมาก 

5. มีการใชกัญชาซํ้าๆ จนสูญเสียความสามารถในการทําหนาท่ี เชน การเรียน การทํางาน หรือ ทําหนาท่ีใน

ครอบครัว 

6. ยังคงมีการเสพกัญชาท้ังๆท่ีกัญชาทําใหเกิดผลกระทบตอปญหาทางดานสังคม สัมพันธภาพซํ้าแลวซํ้าอีก 

7. กิจกรรมทางสังคม อาชีพ การใชเวลาพักผอนหยอนใจท่ีสําคัญตองยกเลิกไปเนื่องจากการใชกัญชา 

8. มีการใชกัญชาซํ้าๆแมในสถานการณ สิ่งแวดลอมท่ีเสี่ยงหรืออาจเปนอันตราย 

9. ยังคงมีการเสพกัญชาอยางตอเนื่องท้ังๆท่ีไดทราบถึงปญหาสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนผลมาก

จากการใชกัญชา 

10. มีภาวะดื้อยา (tolerance) ซ่ึงหมายถึงลักษณะอยางหนึ่งตอไปนี้ 

a. จําเปนตองเพ่ิมปริมาณท่ีเสพเพ่ือใหไดฤทธิ์ของกัญชาท่ีพึงประสงค  

b. ฤทธิ์ท่ีพึงประสงคของกัญชาลดลงแมวาจะใชกัญชาในปริมาณเทาเดิม 

11. มีภาวะถอน (withdrawal) ซ่ึงหมายถึงลักษณะอยางหนึ่งตอไปนี้ 

a. มีอาการผิดปรกติซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเกิดข้ึน เม่ือหยุดหรือลดปริมาณการใชกัญชา  

b. ตองใชกัญชาเพ่ือลดอาการผิดปรกติท่ีเกิดข้ึน 
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4.3 วินิจฉัยแยกโรค 

ผูปวยติดกัญชาท่ีมีอาการแสดงของโรคทางจิตเวช เชน มีอาการใจสั่น กระวนกระวาย วิตกกังวล จําเปนท่ี

จะตองแยกโรคหรือภาวะทางกายท่ีอาจเปนสาเหตุและเปนอันตรายตอตัวผูปวยดวย เชน โรคหัวใจ โรคปอด และหาก

อาการทางจิตนั้นเกิดรวมกับการท่ีผูปวยมีภาวะสมาธิบกพรอง (impaired attention) ความสามารถในการรับรูวัน 

เวลา สถานท่ี และบุคคลเสียไป (disorientation) และอาการเปนแบบข้ึนๆลงๆ (fluctuation) แพทยควรนึกถึงภาวะ

เพอ (delirium) เนื่องจากผูปวยกัญชามีความเสี่ยงท่ีจะมีโรคประจําตัวทางกายท่ีรุนแรง หรือมีการใชสารเสพติดอ่ืน

รวม ซ่ึงทําใหมีโอกาสเกิดภาวะ delirium ได แพทยจึงควรคนหาปจจัยอ่ืนๆท่ีอาจเปนสาเหตุและรักษาใหดีกอน            

แลวจึงคอยพิจารณาวาผูปวยมีอาการทางจิตจากกัญชา (cannabis-induced mental disorders) หรือโรคทางจิต

เวชอ่ืน จากผลการศึกษาบงชี้วากัญชามีความสัมพันธกับอาการและโรคทางจิตเวชรวมถึงพฤติกรรมติดสารเสพติดอ่ืนๆ

อยางมาก โรคจิตเวชท่ีพบรวมบอยในผูเสพกัญชา ไดแก ปญหาการติดสารเสพติดชนิดอ่ืนรวม เชน สุรา บุหรี่ สารกลุม

อนุพันธฝน สารกระตุน และสารท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาทชนิดอ่ืนๆ โรคอารมณแปรปรวน (mood disorders)              

โรคจิตเภท (schizophrenia) โรควิตกกังวล (anxiety disorders) โรคเครียดภายหลังภยันตราย (posttraumatic 

stress disorders)  โรคย้ําคิดย้ําทํา (obsessive-compulsive disorder) โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity 

disorder) บุคลิกภาพผิดปรกติ (personality disorders) ท่ีพบบอย ไดแก antisocial, borderline และ schizotypal 

ในปจจุบันเชื่อวาลักษณะความสัมพันธของอาการทางจิตและกัญชานั้นเปนความสัมพันธแบบสองทาง

มากกวาท่ีจะเปนความสัมพันธแบบทางเดียว (การเสพสารทําใหเกิดอาการทางจิต) ซ่ึงความสัมพันธแบบสองทางอาจ

เปนไดท้ัง 

1. การเสพกัญชาสงผลใหผูเสพมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทางจิตเวชหรือติดสารเสพติดชนิดอ่ืนตามมา เนื่องจาก

กัญชาสงผลกระทบตอการทํางานของระบบประสาท 

2. การท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือติดสารเสพติดชนิดอ่ืนอยูเดิมเปนความเสี่ยงท่ีทําใหผูปวยเกิดการเสพติดกัญชา

ไดงายข้ึน อาจเพราะฤทธิ์ของกัญชาอาจชวยลดอาการทางจิตของผูเสพไดบางในบางครั้ง  

3. ปจจัยเสี่ยงของการเสพกัญชาและการปวยดวยโรคจิตเวชหรือติดสารเสพติดชนิดอ่ืนนั้นมีความทับซอนกัน 

เชน ความเสี่ยงทางดานพันธุกรรม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม จึงทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดท้ัง 2 โรครวมกัน 

ผูปวยท่ีเสพกัญชาสวนหนึ่งมีความเจ็บปวยทางจิตเวชเดิมอยู ไมวาจะเปน โรคจิตเภท โรควิตกกังวล           

โรคอารมณแปรปรวน การเสพกัญชาอาจกระตุนใหความเจ็บปวยเดิมนั้นกําเริบได (exacerbation) ลักษณะ

ความสัมพันธระหวางกัญชากับโรคจิตเวชท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติ เชน 

- การใชกัญชาอาจสงผลใหผูเสพเกิดอาการทางจิตแบบชั่วคราวและเฉียบพลันได (cannabis-induced 

psychosis) โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูเสพวัยรุนท่ีมีการเสพมายาวนาน จะมีโอกาสเกิดโรคจิตเภทมากกวาผูท่ีไม

เสพ และผูปวยโรคจิตเภทท่ีใชกัญชา พบวาจะมีโอกาสการกลับเปนซํ้า และการนอนโรงพยาบาลสูงกวาผูปวย

ท่ีไมไดใช อีกท้ังยังพบวามีอาการ positive symptom เชน หลงผิด หูแวว และระดับความสามารถในการทํา

หนาท่ีบกพรองไปมากกวาผูปวยท่ีไมไดใชกัญชา 



  

 
 

- การใชกัญชาอาจสงผลใหผูเสพมีความเสี่ยงในการเกิดชวงท่ีมีอารมณผิดปรกติ (mood episode) สูงกวาผูท่ี

ไมไดใช ท้ังข้ัวท่ีเปน manic และ depression นอกจากนั้นกัญชาอาจสัมพันธกับการเกิดข้ัวอารมณ manic 

ท่ีเร็วข้ึน และมีจํานวนครั้งของชวงอารมณผิดปรกติท่ีบอยข้ึน 

- การใชกัญชาทําใหผูเสพเกิดอาการวิตกกังวลเฉียบพลันได แตในระยะยาวยังไมสามารถสรุปความสัมพันธนั้น

ไดอยางชัดเจน 

ในการดูแลรักษาผูปวย แพทยจึงควรพิจารณาวาอาการทางจิตท่ีเกิดข้ึน เปนผลจากกัญชาหรือเปนอาการของ

โรคทางจิตเวชเดิมของผูปวยซ่ึงไมไดมีสาเหตุมาจากโรคทางกาย (primary psychiatric disorders) ซ่ึงลักษณะท่ีบงชี้

วาอาการทางจิตท่ีเกิดข้ึนนาจะเปนผลกระทบจากการใชกัญชา ไดแก 

- ผูปวยไมเคยมีอาการทางจิตเชนนั้นเลยกอนหนาท่ีจะใชกัญชา 

- อาการทางจิตดีข้ึนอยางชัดเจน หรือหายไปในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หลังจากท่ีผูปวยหยุดใช

กัญชา 

- ในชวงเวลาท่ีผูปวยหยุดกัญชาไดอยางตอเนื่อง ไมมีอาการทางจิตในลักษณะนั้นเกิดข้ึนอีก  

 

4.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 กัญชาสามารถถูกตรวจพบไดจากการตรวจคัดกรองในหองปฏิบัติการ โดยสวนใหญเปนการตรวจหา

สาร delta-9 tetrahydrocannabinol และ/หรือ carboxy-THC ซ่ึงสิ่งสงตรวจท่ีสามารถตรวจพบได เชน ปสสาวะ 

น้ําลาย เลือด และ เสนผม และเนื่องจากเปนการตรวจคัดกรอง ดังนั้นจึงอาจเกิดผลบวกลวงได ดังนั้นในกรณีท่ี

ตองการยืนยันความถูกตอง จําเปนตองสงตรวจเพ่ือยืนยันอีกครั้ง ดวยวิธีการตรวจท่ีซับซอนและแมนยํามากข้ึน เชน 

ใชเทคนิค liquid หรือ gas chromatography และ mass spectrometry เปนตน 

 Tetrahydrocannabinol (THC) เม่ือเขาสูรางกายจะสามารถตรวจพบไดใน ปสสาวะ น้ําลาย เลือด 

และเสนผม การตรวจคัดกรองเบื้องตนนิยมตรวจในปสสาวะเพ่ือตรวจหาเมตาโบโลตของ THC ไดแก 11-nor-delta-

9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (9-carboxy-THC) ขอดีของการใชตัวอยางปสสาวะ คือ เปนตัวอยาง

ท่ีเก็บไดงาย สามารถเก็บตัวอยางในปริมาณมากเพียงพอท่ีจะใชในการตรวจ และระยะเวลาท่ีสามารถตรวจพบเมตา

โบไลตในปสสาวะไดนานหลายวัน  แตอาจเกิดผลบวกลวงไดเม่ือใชยาอ่ืนรวมดวย เชน efavirenz, ibuprofen, 

naproxen เปนตน กรณีใหผลบวกหรือใหผลไมชัดเจนสามารถนําปสสาวะนั้นสงตรวจเพ่ือยืนยันผลโดยใชเครื่องมือ

และวิธีการในหองปฏิบัติการดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ  

 การตรวจพบสารกัญชาในปสสาวะ อาจไมไดสะทอนถึงปญหาความรุนแรงของการใชกัญชา  

ผลกระทบทางสมองหรือความบกพรองทางจิตสังคมของผูเสพ โดยสวนมากแลวระยะเวลาท่ีสามารถตรวจพบกัญชาใน

ปสสาวะสําหรับผูท่ีใชเปนครั้งคราวจะประมาณ 3 – 7 วัน แตเนื่องจากลักษณะพิเศษทางเภสัชวิทยาของกัญชา ในผู

เสพกัญชาแบบตอเนื่องเรื้อรัง อาจตรวจพบสารกัญชาในปสสาวะไดแมวาจะหยุดเสพแลวเปนเวลานานกวา 30 วัน 

และการตรวจพบสารกัญชาในปสสาวะ อาจไมไดสะทอนถึงปญหาความรุนแรงของการใชกัญชา หรือผลกระทบทาง

สมองหรือความบกพรองทางจิตสังคมของผูเสพ 
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4.5 การบําบัดรักษา 

  4.5.1 การรักษาดวยยา  

           โดยท่ัวไปการใชยาเพ่ือรักษาผูปวยติดสารเสพติดในชวงแรกของการบําบัด มีวัตถุประสงค

เพ่ือรักษาภาวะ intoxication และลดอาการ withdrawal ของผูปวยเปนหลัก ยาท่ีใชเพ่ือรักษาภาวะ intoxication 

จากกัญชานั้นเปนการใชเพ่ือรักษาตามอาการเปนหลัก และในปจจุบันยังไมมีการแนะนําใหใชยาชนิดใดท่ีจะสามารถใช

เปน antidote ของกัญชาได 

   ระยะถอนสาร (withdrawal) เริ่มตั้งแตผูปวยลดปริมาณหรือหยุดการใชสารผูปวยจะเกิด

อาการถอนกัญชาท่ีไมรุนแรง โดยสวนใหญมักจะมีอาการทางจิตใจ เชน มีอาการกลัว วิตกกังวล dissociation  

กระสับกระสาย (restlessness) หงุดหงิด (irritability) เบื่ออาหาร นอนหลับไมสนิท มีความฝนท่ีชัดเจนเหมือนจริง 

รูสึกปนปวนในทอง เหง่ือออกกลางคืน มีอาการสั่น อาการอาจมีความรุนแรงท่ีตางกันตามระดับของการติดสาร          

ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวอาการถอนจะรุนแรงท่ีสุดภายในสัปดาหแรกของการหยุดสารและอาจจะคงอยูตอเนื่องไดนานกวา        

4 สัปดาห หลักของการดูแลผูปวยท่ีมีอาการถอนสาร คือ เพ่ือลดความไมสุขสบายท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีลดหรือหยุดใชสาร 

การรักษาจึงเปนการดูแลตามอาการ ใหยาเพ่ือบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนนั้น เนื่องจากไมมียาเฉพาะท่ีแนะนําใหใชรักษา

อาการถอนกัญชา นอกจากนั้นควรจัดสภาพแวดลอมใหเงียบสงบ มีความปลอดภัย และมีเจาหนาท่ีทางการแพทยคอย

เฝาระวัง ใหการประเมิน และดูแลรักษาโรครวมท้ังโรคทางกายและโรคทางจิตเวชท่ีอาจเกิดข้ึน ผูปวยท่ีมีอาการถอน

ไมรุนแรงอาจมีอาการเพียงเล็กนอย ยังสามารถใชชีวิตประจําวันและทํางานไดตามปกติ ไมจําเปนตองรับตัวไวรักษา 

ในโรงพยาบาล การดูแลรักษาดวยการใชยากินเพ่ือลดอาการปวด เชน ยากลุม NSAIDs หากมีอาการคลื่นไสอาเจียน           

ก็สามารถใชยากลุม prokinetic drugs เชน domperidone ได หากมีปญหาการนอนอาจใชยาท่ีมีฤทธิ์ชวยหลับแต  

มีฤทธิ์เสพติดต่ํา อยางเชนกลุม sedating  antidepressants ไดแก amitriptyline, mianserin และ trazodone 

เปนตน ผูปวยควรไดรับคําแนะนําใหออกกําลังกายแบบแอโรบิค (aerobic exercise) ซ่ึงมีหลักฐานวาสามารถชวยให

ผูปวยอาการดีข้ึนได แตในรายท่ีมีอาการถอนรุนแรง ผูปวยจะสูญเสียความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน                 

และมีโอกาสสูงท่ีจะกลับไปใชซํ้า นอกจากนี้แพทยควรพิจารณาวาผูปวยมีลักษณะท่ีบงชี้วาอาจลมเหลวในการบําบัด

หรือมีภาวะท่ีอาจเปนอันตรายดวยหรือไม ซ่ึงผูปวยกลุมนี้อาจไดรับประโยชนจากการเขารับการรักษาแบบผูปวยใน 

 เกณฑในการพิจารณามีดังนี ้

  1. มีการเสพสารเกินขนาด ซ่ึงอาจไมปลอดภัย หากทําการรักษาแบบผูปวยนอก 

  2. มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทางอายุรกรรม 

  3. มีโรครวมทางกายสําคัญท่ีอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงหากรักษาแบบผูปวยนอก 

  4. เคยมีประวัติลมเหลวตอการรักษาแบบท่ีไมไดรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาล 

  5. มีโรครวมทางจิตเวชท่ีสงผลตอความสามารถของผูปวยในการมารับการรักษาอยางตอเนื่อง หรือ

โรคทางจิตเวชท่ีเกิดรวมนั้นมีความรุนแรงมากจนตองรับไวในโรงพยาบาล 



  

 
 

  6. มีความเสี่ยงในการทํารายตนเอง เชน จากอาการซึมเศราท่ีรุนแรง มีความคิดฆาตัวตายชัดเจน 

หรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน เชน มีอาการหวาดระแวง 

  นอกจากการใชยาเพ่ือบําบัดรักษาในระยะ intoxication หรือ withdrawal แลว ยังมียาอีกหลาย

ชนิดท่ีไดถูกนํามาศึกษาประโยชนในการนํามารักษาในชวงฟนฟู เพ่ือชวยใหผูปวยสามารถคงสภาพการเลิกเสพกัญชา

ไดอย างตอเนื่ อง  เชน  N-acetylcysteine, naltrexone, entacapone, atomoxetine, baclofen, bupropion    

และ mirtazapine แตจากหลักฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน ไมมียาตํารับใดท่ีมีประสิทธิผลมากพอจนถูกแนะนําใหใชเพ่ือ

รักษาการติดกัญชาได 

  การรักษาผูปวยติดกัญชาท่ีมีอาการทางจิตเกิดข้ึนไมวาจะเปนผลโดยตรงจากกัญชาหรือกัญชา

กระตุนใหอาการท่ีมีอยูเดิมกําเริบข้ึน คือการหยุดใชกัญชาอยางเด็ดขาด รวมกับการใชยาทางจิตเวชรักษาตามลักษณะ

ของอาการท่ีเกิดข้ึน เชน หากมีอาการของโรคจิต หูแวว หวาดระแวง หลงผิด ใหเลือกใชยารักษาโรคจิต 

(antipsychotics) หากมีอาการซึมเศราอยางเห็นไดชัด ซ่ึงคงอยูนานกวา 2 สัปดาห รวมกับมีอาการอ่ืนท่ีบงชี้ถึงภาวะ

ซึมเศรา เชน คิดหมกมุนเรื่องการฆาตัวตาย ใหเลือกใชยาแกซึมเศรา (antidepressants) และหากมีอาการท่ีเขาไดกับ

อาการของโรคอารมณสองข้ัว (bipolar disorders) แบบฟุงพลาน (manic episode) ใหเลือกใชยาปรับอารมณ 

(mood stabilizers) เปนหลัก 

  4.5.2 การรักษาแบบไมใชยา 

   Cognitive behavioral therapy (CBT) เปนการบําบัดโดยใชหลักการวิเคราะหความคิด 

ความเชื่อ ตัวกระตุนท่ีทําใหเสพสารเพ่ือใหผูติดสามารถควบคุมพฤติกรรมเสพติดของตนเองได โดยอาศัยการมี

ความสัมพันธท่ีดีกับผูบําบัด การรวมมือ การมีเปาหมายและประเด็นปญหาท่ีตองการแกไขชัดเจน  

   Motivational enhancement therapy (MET) เป นการบํ าบั ด ท่ี ยึ ดหลั กผู ป ว ย เป น

ศูนยกลาง การบําบัดจะเนนการจูงใจเพ่ือใหแรงจูงใจของผูปวยเคลื่อนจากข้ันไมสนใจปญหาไปสูข้ันตัดสินใจและลงมือ

แกไขปญหา ทําใหผูปวยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง  

   Combined cognitive behavioral therapy/motivational enhancement therapy 

เปนการบําบัดท่ีผสมผสานลักษณะสําคัญของการบําบัดแบบ CBT และ MET  
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4.6 แนวทางการดูแลผูปวยกัญชาในชวง stabilization 
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บทท่ี 5 

แนวทางการดูแลผูปวยท่ีใชกัญชาฟนฟูในสถานบําบัดฟนฟูระยะยาว 

 การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดรวมท้ังผูติดกัญชาท่ีมีการดําเนินการในประเทศ

ไทยและมีหลักฐานสนับสนุนวามีประสิทธิภาพ คือ การบําบัดฟนฟูตามแนวคิด “ชุมชนบําบัด” ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของ

การบําบัดรักษาท่ีสําคัญในข้ันฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดท่ีใหสมาชิกฝกการพัฒนาตนเอง โดยการมาอยู

รวมกันเหมือนเปนสมาชิกในครอบครัวขนาดใหญครอบครัวหนึ่งท่ีสรางข้ึนมาใหม เพ่ือใหสมาชกิสามารถเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาตนเองมีการเรียนรูและมีประสบการณเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังอยูในสถานท่ีปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และมี

สิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดความอบอุนท่ีดี ทําใหไดรับการฟนฟูสมรรถภาพชีวิตท่ีสมบูรณ ท้ังสภาพรางกายและจิตใจ 

อารมณ สังคมสามารถกลับไปดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

5.1 หลักการของชุมชนบําบัด (Therapeutic) 

 ชุมชนบําบัดเปนรูปแบบการรักษาตามแบบครอบครัวและชุมชน เปนพ้ืนฐานในการชวยเหลือตนเอง

ลักษณะการเพ่ิมประสบการณชีวิตท่ีชวยใหแตละคนเรียนรูเก่ียวกับตนเอง การเพ่ิมคุณคาในตนเอง การพัฒนาการ

เคารพตนเอง การเรียนรูเรื่องตางๆ รวมท้ังการอยูรวมกัน การเคารพกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหบุคคล

เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางท่ีดี สมาชิกและเจาหนาท่ีในชุมชนบําบัดตองรวมมือในการจัดการและดําเนินการใหเปน

ประโยชนตอรางกายและจิตใจ เรียนรูในการดูแลสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย ชุมชนบําบัดเนนมิติดานสังคม จิตใจ  

อารมณ และพฤติกรรมของผูติดยาและสารเสพติด ใชชุมชนจําลองเสมือนบานในการเยียวยาสมาชิกในแตละบุคคล 

สนับสนุนการพัฒนาทางดานพฤติกรรม ทัศนคติและคุณคาสุขภาพชีวิต  

5.2 องคประกอบสําคัญท่ีจําเปนการฟนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบําบัด มีองคประกอบคือ                                              

 การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนสมาชิกแตละคนจะไดรับการมอบหมายใหมีกิจกรรมตางๆกันใน

แตละวัน ซ่ึงเปนการสรางโอกาสใหสมาชิกไดทําบทบาททางสังคมท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังการเปนเพ่ือนรวมกลุม การ

สรางความเปนเพ่ือน การเปนผูประสานงาน และการเปนคนคอยชี้แนะคนอ่ืน ซ่ึงการทําสิ่งเหลานี้ถือเปนกิจกรรมท่ีอยู

ในกระบวนการท่ีจะชวยในการเปลี่ยนแปลงท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

1. ปฏิกิริยาสะทอนกลับของสมาชิก  ( Membership Feedback) สมาชิกในกลุมดวยกันเองจะเปนจุดกําเนิด

เบื้องตนของการชี้แนะและการใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงของแตละบุคคล จัดใหมีการสังเกตปฏิกิริยาของสมาชิก

แตละคน มีปฏิกิริยาสะทอนกลับ(Feedback)ตอคนอ่ืนถึงสิ่งท่ีควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการแกไขปญหารายบุคคล

และเพ่ือรวมกันรับผิดชอบสมาชิกภายในกลุมดวยกันท้ังหมด 

2. การเปนแบบอยางท่ีดี ( Role Model) สมาชิกแตละคนตองมีความตั้งใจเต็มท่ีท่ีจะเปนตัวอยางท่ีดีใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหกับตนเองและกลุม การเปนแบบอยางท่ีดี เปนการสรางคุณคาและความภาคภูมิใจ 

3. วิธีท่ีชวยใหบุคคลเปลี่ยนแปลง ( Collective Formats for Guiding Individual Change)  สมาชิก

ในกลุมทุกคนจะมีขอตกลงรวมกันวาจะตองเปนผูชวยใหเพ่ือนรวมกลุมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใชวิธีการตางๆ             

ท้ังการใหความรู การฝกอบรม และกิจกรรมบําบัดท่ีจัดข้ึน เชน การเขารวมกลุม การประชุม สัมมนา การมอบหมาย



  

 
 

หนาท่ีในการทํางาน และการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยประสบการณท่ีไดจากการเรียนรูนี้สําคัญอยางยิ่งตอการ

บําบัดรักษาและการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีจะปรากฏออกมาใหเห็นผานกิจกรรมทางสังคมท่ีทํารวมกันในชุมชน 

4. การใชกฎกติการวมกัน ( Shared Norms and Values) บรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมจะชวยให

ทุกคนมีความปลอดภัยท้ังทางรางกายและจิตใจ  เชนเดียวกับการท่ีสมาชิกเขามาอยูรวมกันในชุมชน บรรทัดฐานและ

คานิยมจะชวยชี้แนะใหสมาชิก ชวยเหลือตนเองในการบําบัดรักษา และการเรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูอยางเหมาะสม 

5. โครงสรางและระบบ ( Structure and Systems) การทํางานในชุมชนนั้นมีความหลากหลาย “ การ

จัดการ ” เปนสิ่งท่ีจําเปนในการอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมในแตละวัน เพราะการทํางานจะเปนแรง

ขับเคลื่อนเบื้องตนในการสอนเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาตนเอง การเรียนรูไมไดเกิดจากทักษะในการฝกฝนอยางเดียว

เทานั้น แตรวมถึงการปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ การใหการยอมรับนับถือคนท่ีเปนผูดูแล และการปฏิบัติตนเปนสมาชิก

ท่ีมีความรับผิดชอบตอชุมชน   

6. การสื่อสารแบบเปด ( Open Communication)  ในชุมชนบําบัดมีวัตถุประสงคหลักคือ เปน

ประสบการณในการมีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของสังคมสาธารณะ ความรูสึกนึกคิดและการแสดงออกของสมาชิกในศูนย

ชุมชนถือเปนสิ่งจําเปนมากตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการบําบัด ไมเฉพาะการแสดงออกของตนเองเทานั้น แต

หมายถึงการมีสวนรวมตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน ดังนั้น สิ่งจําเปนคือการเปดตัวเองเขาสูสังคม 

7. การสรางสัมพันธภาพ (Individual and group relationships) มิตรภาพระหวางบุคคล เพ่ือนรวม

กลุม และนักบําบัดเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดขอผูกพันรวมกันท่ีจะชวยกันทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่อง การพัฒนาความสัมพันธในการบําบัดนี้เปนพ้ืนฐานการสรางความไววางใจและการสรางเครือขายทาง

สังคมท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการชวยใหการบําบัดประสบความสําเร็จ 

8. มีลักษณะเปนหนึ่งเดียวกัน (Unique terminology) สมาชิกรวมมือกัน มีความสามัคคีเปนพลังมุง

ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมกัน 

 

5.3 หลักการทํางานท่ีสําคัญทําใหประสบความสําเร็จในการฟนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบําบัด คือ 

1. ทักษะในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                                   

(skill in data gathering tools and instrument) 

2. การสงเสริมใหข้ึนตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามความสามารถ 

(Promotion upward mobility and privilege system) 

3. การสนับสนุนการชวยตนเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

(Promoting self-help and mutual help) 

4. การสนับสนุนแนวคิดของการไมแบงแยก พวกเรา พวกเขา 

 (Promoting concept of no we-they dichotomy) 

5. แนวคิดการแสดงบทบาทตามท่ีเปน (Concept of Act as if) 

6. การสนับสนุนการดําเนินการของกลุม (Facilitating the group process) 
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7. การสนับสนุนใหมีการเรียนรูสังคมดวยรูปแบบแบบอยาง แรงเสริมจากกลุมเพ่ือน และการเรียนรูโดย

ประสบการณ (Promoting social learning by role modeling ,peer pressure, and learning by 

experience) 

8. เปนแบบอยางของการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีดานเชิงบวก (Practicing positive role model) 

9. ขจดัอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของการจัดการ (Removing barriers  to organization change) 

10. ความรูและทักษะในการปองกันการเสพติดซํ้า (Knowledge and skill in relapse prevention 

strategies) 

11. มีความรูและความสามารถในการดําเนินชีวิตใหมีสุขภาพท่ีดีและปองกันการติดเชื้อเอดส(Knowledge 

and competency in promoting healthy lifestyle and the prevention of HIV/AIDS) 

12. มีความรูและความสามารถในการจัดการผูปวยเฉพาะราย (Knowledge and competency in case 

management) 

 

5.4 หลักการดําเนินการบําบัดฟนฟูแบบชุมชนบําบัด 

 1.  สถานท่ีอยูอาศัยในการบําบัด เปนสิ่งแรกท่ีควรใหความสําคัญ สิ่งแวดลอมท่ีนาอยู 

อบอุนและปลอดภัยในชุมชนบําบัดตองจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยจากยาและสารเสพติด มีความสะอาด เปน

ระเบียบ เรียบรอย การจัดสถานบําบัดควรเหมือนบาน สงบ สวยงามและเปนธรรมชาติ และชวยลดความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดอันตรายกับสมาชิก เยียวยาดานจิตใจใหมีความสุข ผอนคลาย ชวยสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาการ 

 2.  กฎระเบียบ ปรัชญาและอุดมการณเปนเปาหมายหลักท่ีเปนศูนยรวมความคิดของบาน

แนวทางในการอยูรวมกันและความเปนหนึ่งเดียวกันของสมาชิก   

 3. การชวยเพ่ือชวยตนเอง (Help to self help) ในศูนยชุมชนบําบัด การนําสมาชิกท่ีมี

ความหลากหลายแตกตางกัน ท้ังท่ีมาและความเปนอยูมาดําเนินชีวิตอยูรวมกัน หลักการนี้สงเสริมใหสมาชิก

ไดชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อยางมีพลัง และมีความเขาใจวาการชวยเหลือผูอ่ืนโดยการ

บอกสิ่งท่ีควรแกไข/พฤติกรรมไมพึงประสงค จะสงผลดีท่ีเปนประโยชนท้ังผูใหและผูรับ เพ่ือนสมาชิกไดเกิด

การเรียนรูในการดูแลและชวยเหลือตนเอง และพัฒนาไปในทางท่ีดี ซ่ึงตัวสมาชิกเองจะไดตระหนักและย้ํา

เตือนตนเองถึงสิ่งท่ีไดชวยเหลือ แนะนํา บอกกลาวสมาชิกอ่ืนก็จะดูแลพัฒนาตนเองไปในทางท่ีดีข้ึนเชนกัน 

จะชวยลดปญหาท่ีจะเกิดจากการอยูรวมกัน ทําใหสถานท่ีอยูอาศัยปลอดภัย อบอุน อยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข 

 4. การชวยเหลือเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอิทธิพลกลุมเพ่ือน (Peer pressure) ในการ

อยูรวมกันของสมาชิกในชุมชนบําบัด สมาชิกจะมีความผูกพันใกลชิดกัน มีการดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

เม่ือมีสมาชิกกระทําผิดหรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เพ่ือนสมาชิกตองมีการแนะนําตักเตือนกันท้ังเปนการ

สวนตัว การใชเครื่องมือบานหรือกระบวนการ ท้ังนี้เพ่ือใหสมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแนวทางท่ีดี

สามารถอยูรวมกับสมาชิกคนอ่ืนๆได อยางปกติสุข   



  

 
 

 5. บทบาทชุมชนบําบัดเปรียบเสมือนบานท่ีสมาชิกในบานตองมีบทบาทหนาท่ีท่ีตอง

รับผิดชอบทําใหครอบครัวสามารถดําเนินไปไดและสมาชิกในบานมีความสุข เชนเดียวกันสมาชิกทุกคนใน

ศูนยชุมชนบําบัด ตองมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามข้ันตอนท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือฝกใหสมาชิกไดเรียนรูและ

ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยเม่ือสมาชิกเขาสูชุมชนบําบัดจะไดรับมอบบทบาท

หนาท่ีตางๆ จากงายไปหายาก เชน เปนสมาชิกใหม เม่ือประเมินผานไดเปนสมาชกิในทีมงาน พ่ีเลี้ยงสมาชิก

ใหม หัวหนาทีมงาน หัวหนาแผนกตามลําดับ เปนตน ดังนั้นในบทบาทหนาท่ีเหลานี้จะฝกใหสมาชิกไดเผชิญ

และเรียนรูการทํางานและการบริหารจัดการท่ียุงยาก ซับซอนข้ึนเรื่อย ๆ ตามตําแหนงเปนการบําบัดเพ่ือ

สงเสริมพัฒนาการของสมาชิกอยางหนึ่ง 

 6. การแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน เปนสิ่งสําคัญท่ีสมาชิกไดเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ตนเองในหลากหลายมุมมองใหมท่ีแตกตาง ทําใหสามารถเลือกวิธีการจัดการกับปญหาหรือสิ่งตาง ๆ ไดอยาง

กวางขวางข้ึน การดําเนินชีวิตในชุมชนบําบัดสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการเรียนรูและ

ชวยเหลือกันเพราะเม่ือปญหาจะไดนําไปปรับใชไดอยางเหมาะสม        

  การอยูรวมกันเปนจํานวนมากเหมือนเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะชวย

ใหบานมีระเบียบวินัย จําเปนตองมีกฎเกณฑ อุดมการณ และปรัชญาเดียวกัน เพ่ือใหการอยูรวมกันนั้นดําเนิน

ไปดวยดีปราศจากปญหาอุปสรรค และนําไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ดังนี้ 

 กฎ 4 ขอ ของศูนยชุมชนบําบัด 

  1. ไมใชยาเสพติด (No drug) 

  2. ไมกอเรื่องทะเลาะวิวาท (No violence) 

  3. ไมมีเพศสัมพันธ (No sex) 

  4. ไมลักขโมย (No stealing)   

 อุดมการณของสมาชิก 

  1. ความซ่ือสัตย (Honesty) 

  2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

  3. รับผิดชอบในความรักและความหวงใย (Responsible love and concern) 

  4. การแสดงบทบาทตามท่ีเปน (Act as if) 

  5. ไมมีอาหารกลางวันฟรี (No free lunch) 

  6. ปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางไรก็ไดผลกลับอยางนั้น (What goes on around shall come 

      around) 

  7. ตองมีความเชื่อม่ันตอสิ่งแวดลอม (Trust your environment) 

  8.เขาใจคนอ่ืนดีกวาใหคนอ่ืนเขาใจเรา(Understand rather than be understood) 

  9. เปนผูใหดีกวาเปนผูรับ (It’s better to give than receive) 

  10. ไมควรเก็บความรูสึกไวคนเดียว (You can’t keep it unless you give it away) 
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5.5 การจัดระบบการบําบัดฟนฟูตามรูปแบบชุมชนบําบัด 

                      ดานการบริหารจัดการและดานการบริการการบําบัดฟนฟู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residents  คือ สมาชิกท่ีเปนลูกทีม ในทีมงานในการบําบัดรักษา 

Work Leader  คือ หัวหนาทีมงาน เปนผูประสานกิจกรรม ระหวางลูกทีม กับExpediter 

Expediter  คือ หัวหนาแผนกเปนผูประสานกิจกรรม ระหวาง Work Leader กับ Chief Expediter 

Chief Expediter  คือ ผูชวยควบคุมดูแลและประสานกิจกรรม ชวยเหลือ Co-Ordinator ดําเนินกิจกรรม  

ตางๆ ภายในศูนยชุมชนบําบัด 

Co-Ordinator  คือ ผูควบคุมดูแลและประสานกิจกรรม ให ถูกหลักการบําบัดรักษารับคําสั่ งจาก

คณะกรรมการของศูนยชุมชนบําบัดนําไปปฏิบั ติและเสนอกิจกรรมท้ังหมดพรอม                                                           

รายงานใหคณะกรรมการทราบทุกระยะทุกวัน  

 

5.6 กระบวนการบําบัดฟนฟู แบงระยะเวลาการฟนฟูเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

 1.   ระยะจูงใจ (Motivation phase) ใชระยะเวลา 1 เดือนแรกหรือนานกวาในกรณีท่ีสมาชิกไดรับการ

ประเมินพฤติกรรมไมผานระยะจูงใจประกอบกับรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพระยะยาว (long term) ระยะนี้เปน

ระยะท่ีเตรียมความพรอมของสมาชิกและจูงใจใหสมาชิกรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือลดปญหาอันอาจจะเกิดข้ึน

ไดในระหวางอยูรวมกิจกรรมหรือพักอาศัยรวมกันตามระยะเวลาท่ีชุมชนบําบัดกําหนดไว 

 

COD 

Chief 

      

 

Expediter 

Work Leader 

 ทีมงาน ทีมงาน 

 

ทีมงาน ทีมงาน 



  

 
 

 2.  ระยะบําบัดฟนฟู (Treatment phase) ใชเวลา 2 เดือน อาจถึง 1 ป ในกรณีท่ีสมาชิกไดรับการ

ประเมินพฤติกรรมไมผานระยะนี้และไดรับการบําบัดฟนฟูระยะยาว (long term) การรักษาในระยะนี้เปนข้ันตอน

สําคัญมาก เพราะเปนระยะท่ีสมาชิกจะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพชีวิตท่ีสมบูรณท้ังสภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจน

ความพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ หรือใชชีวิตเขากับสังคมภายนอกได การพัฒนาสมาชิกใหเปลี่ยนทัศนคติ 

พฤติกรรม ไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ในระยะนี้เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาสุขภาพรางกายและจิตใจ มีดังนี้ 

1.  กลุมบําบัด (Group Therapy) ซ่ึงประกอบดวย กลุมประชุมเชา กลุม Here & Now กลุมสัมมนา กลุม

ปรับความเขาใจ  กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน ฯลฯ   

2.  งานบําบัด (Work Therapy) จัดแบงสมาชิกออกไปฝกอาชีพท่ีงานอาชีวะบําบัด  เชน ชางไม ชางโลหะ 

เกษตร เลี้ยงสัตว ชางฝมือ  

3.  วิธีการแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : การลงโทษและการใหรางวัลเปนเครื่องมือในการพัฒนาสมาชิก 

อีกวิธีหนึ่ง 

3.  ระยะเตรียมกลับสูสังคม (Re – entry phase) ใชระยะเวลา 1 เดือน อาจถึง 6 เดือนในกรณีท่ีสมาชิก

ไดรับการประเมินพฤติกรรมไมผานระยะนี้และไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพระยะยาว (long term) ระยะนี้จะมี

การประเมินความพรอมสมาชิกจาก ตัวสมาชิก นักบําบัด คณะกรรมการศูนยฯและครอบครัวในดานอารมณ สังคม 

จิตใจ ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน ศูนยฯและสิ่งแวดลอม เพ่ือเขารับการฝก

ภาคปฏิบัติกลับสูสังคม ใหเกิดความรู ความชํานาญ มีประสบการณท่ีดี เพียงพอท่ีจะกลับไปใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

ปกติสุขตอไป     

4.  ระยะติดตามหลังรักษา (After – care phase) ใชเวลา 1 ป เปนระยะสุดทายของการบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพรูปแบบชุมชนบําบัด ซ่ึงตองผาน phase ท่ี 1, 2 และ 3 และมีความพรอมในทุกดานท้ังทางสังคม อารมณ 

จิตใจ และความรูสึกนึกคิดในดานอ่ืนๆ และสามารถแกไขปญหาอยูในสังคมได โดยไมพ่ึงยาเสพติด จึงจําหนายสมาชิก

ใหกลับไปอยูบาน กับครอบครัว มีงานทํา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได  

ผังการดําเนินการบําบัดฟนฟู 

  

 

 

 

 

 

 

 

Motivation phase Treatment phase Re – entry phase After – care phase 
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บทท่ี 6 

แนวทางการดูแลผูปวยท่ีใชกัญชาในโรงพยาบาลชุมชนและระบบนิเวศนในชุมชน 

(ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด)  

6.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการเสพสารเสพติด   

  เนื่องจากธรรมชาติของการเสพสารเสพติดตางๆ มีปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของจํานวนมาก ท้ังปจจัยสวน

บุคคล ครอบครัว เพ่ือน สภาพแวดลอม รวมถึงสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เม่ือการเสพในชวงแรก ชวย

ใหผูเสพไดรับประโยชนท่ีพึงพอใจ/ประทับใจ จะชักนําใหมีการเสพซํ้าไดเม่ือมีโอกาส การเสพซํ้าอยางตอเนื่องจะเกิด

การพัฒนาวงจรการรับรู อารมณและการตอบสนองเชิงพฤติกรรมในสมอง จนเกิดภาวะติดสารเสพติด ถือเปนโรคเชิง

พฤติกรรมท่ีตองอาศัยการดูแลระยะยาว ท้ังดานการแพทยและการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ไมแตกตาง

จากโรคเรื้อรังอ่ืนๆ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แนวทางการดูแลท่ีไดผลเชิงประจักษ จึงตองอาศัยแนวทาง

ของการดูแลโรคเรื้อรัง ท่ีจําเปนตองจัดระบบบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเสพและระบบนิเวศในพ้ืนท่ี  

องคกรสหประชาชาติ ไดแนะนําใหประเทศตางๆพัฒนารูปแบบบริการดานสารเสพติดในระดับปฐมภูมิท่ีเนนการแกไข

ปญหาท้ังทางดานสาธารณสุขและสังคมไปพรอมๆกัน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีท่ีเ ก่ียวของ 

(Community-based treatment and care for substance use disorders)  

6.2 การบําบัดรักษาโดยมีสวนรวมของชุมชน 

 การบําบัดรักษาโดยมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง รูปแบบการรักษาในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะตอ

ผูใชยาเสพติดสารเสพติดในชุมชนเพ่ือใหเกิดการรักษาอยางตอเนื่อง ตั้งแต การรักษาในระยะเริ่มตน ถึงการรักษาแบบ

การถอนพิษยาและสรางความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและการคืนผูปวยสูสังคม รวมถึงการบําบัด

ดวยยาอยาง ตอเนื่อง โดยเก่ียวของถึงการประสานงานรวมกับหลายหนวยงานท่ีใหบริการทางดานสุขภาพ สังคมและ

การบริการอ่ืนๆ จากบุคคลท่ีไมใชผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเขาใจถึงความ ตองการของผูปวย ตลอดจนสนับสนุนครอบครัว

และชุมชนของผูปวยอยางเข็มแข็งในการแกปญหายาเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ

ยาว มีลักษณะ ดังนี้  

❍ มีการดําเนินการในชุมชน  

❍ มีการระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมของชุมชน  

❍ เปนเสมือนแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล  

❍ มีการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง  

❍ มีการบูรณาการ การรักษาฟนฟูเขากับบริการทางสังคมและสุขภาพในชุมชน  

❍ การเขารับการบําบัดรักษาดวยความสมัครใจและชุมชนรองรับคาใชจายได 

  



  

 
 

 ท้ังนี้การบําบัดรักษาผูปวยเสพติดโดยชุมชนมีสวนรวม มีเปาหมายสําคัญ เพ่ือใหเกิดกระบวนการ

บําบัดฟนฟูในชุมชน ดวยการดําเนินการของชุมชนเองภายใตแนวคิด การวางแผน การออกแบบ การกําหนดวิธีการ

ดําเนินงานตามศักยภาพและบริบทของชุมชนนั้นๆ โดยการสนับสนุนดานวิชาการในการดําเนินกิจกรรมจากหนวยงาน

ภาครัฐท่ีสําคัญคือ หนวยงาน ของกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีใกลชิดชุมชน เชน รพ.สต. รพช. และมีการบูรณาการ

ใหเกิด การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับพ้ืนท่ี รวมถึงตองมีความรวมแรงรวมใจใหการสนับสนุนชวยเหลือ ทางดานสังคมจากพหุภาคีท้ังภาครัฐและ

เอกชน โดยมีเปาหมายสําคัญรวมกัน คือ ความรวมมือ ในการแกไขปญหายาและสารเสพติดในชุมชน (รูปท่ี 1) 

 

6.3 ระบบนิเวศในชุมชน 

  ระบบนิเวศ คือ ระบบความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีอยูรวมกัน และความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีมี

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศในชุมชน คือ ระบบความสัมพันธระหวางผูคนท่ีอยูรวมกันในชุมชน และความสัมพันธ

ระหวางผูคนกับสิ่งแวดลอมตางๆของชุมชน ในกรณีของการบําบัดรักษายาเสพติดในชุมชน ระบบนิเวศ อาจประกอบ

ไปดวย ผูมีปญหาสารเสพติด ครอบครัว เพ่ือน ผูนําชุมชน กลุมพลังตางๆ เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุม

แมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน ฯลฯ หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีรูปแบบของความสัมพันธ ท้ังแบบ

ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ท่ีมีพัฒนาการมาอยางเปนเอกลักษณเฉพาะพ้ืนท่ี ผานปฏิสัมพันธระหวางผูคน

เหลานั้นกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน   

  รัฐบาลไทย ไดวางแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไวบนโครงสรางของระบบนิเวศใน

ชุมชนตามพ้ืนท่ีตางๆ โดยการประกาศระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 

พ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดตั้ง“คณะกรรมการนโยบายพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี” ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนท่ี

ปรึกษาประกอบดวย (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ (2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนรอง

ประธานกรรมการ (3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูจัดการกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ  คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีอํานาจและหนาท่ีสําคัญ คือ การกําหนดเปาหมายและแนวทางการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหหนวยงานของรัฐและผูท่ีเก่ียวของนําไป

ปฏิบัติ โดยมุงหมายใหมีการบูรณาการรวมกันของหนวยงานของรัฐในพ้ืนท่ีในดานทรัพยากรและภารกิจภายใตอํานาจ

หนาท่ีของแตละหนวยงานของรัฐนั้น และสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและประสานงานกันระหวาง

หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีเปาหมายและแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี โดยใหยึดถือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  

 รัฐบาลไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 

“พชอ.” ในแตละอําเภอของทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีผูวาราชการจังหวัดและพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยจังหวัดเปนท่ีปรึกษา มีนายอําเภอเปนประธานกรรมการ สาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการ และมีกรรมการอ่ืน

อีกจํานวนไมเกินยี่สิบคน โดยใหนายอําเภอแตงตั้งจากบุคคลท่ีเปนผูแทนหนวยงานของรัฐในอําเภอ ซ่ึงอยางนอยตอง

แตงตั้งจากกํานันหรือผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนภาคเอกชนในอําเภอ โดยคัดเลือกจากผู

ประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข ผูประกอบกิจการดานสุขภาพหรือสาธารณสุข สถานศึกษาเอกชน             

ผูประกอบวิชาชีพหรือประกอบกิจการอ่ืน ผูแทนภาคประชาชนในอําเภอ กลุมเครือขายหรือองคกรภาคเอกชนท่ีไม

แสวงหากําไร หรือเครือขายอาสาสมัครในอําเภอเปนกรรมการ   

 ในกรุงเทพมหานครใหแตละเขตมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตคณะหนึ่งเรียกโดยยอ

วา “พชข.” โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นเปนท่ีปรึกษา ให พชข. 

ประกอบดวย ผูอํานวยการเขตเปนประธานกรรมการ ใหหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต 

เปนกรรมการและเลขานุการ จากโครงสรางและหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ีขางตน พชอ./

พชข. จึงเปนกลไกท่ีเปนความหวังของการพัฒนา การบูรณาการงานเพ่ือแกปญหาท่ีสําคัญในระดับพ้ืนท่ีชุมชน ดังเชน 

ปญหาสารเสพติด ท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญในทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับประเทศ  

 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ไดมีการรับรองมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 10 เรื่อง “ชุมชนเปน

ศูนยกลางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” โดยมีรายละเอียดของบทบาทหนาท่ีของ พชอ./พชข. และ

หนวยงานตางๆ ในการสนับสนุนใหชุมชนเปนผูนําในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหไดผลอยางตอเนื่อง  

คณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นชอบในมติดังกลาวเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปนการยืนยันนโยบายท่ีเนนการบูร

ณาการงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีใหเกิดผลอยางยั่งยืน   

 ปจจุบัน ไดมีเริ่มมี พชอ. ในพ้ืนท่ีตาง ๆ สามารถรวมกันดําเนินงานดูแลแกไขปญหาสุราและยาเสพ

ติดอยางไดสอดคลองกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีตนเอง เกิดผลดีเชิงประจักษและตอเนื่อง แมยังไมมากนัก เม่ือมีการออก

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ซ่ึงเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาและพืชกระทอมไปทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชนทางการแพทย 

และสามารถนําไปใชในการรักษาโรคภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได ระบบนิเวศในชุมชนตางๆยอมมีการ

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามสถานการณในระดับประเทศและบริบทของแตละพ้ืนท่ี อันอาจจะนําไปสูการ



  

 
 

ขยายตัวของการใชกัญชา(และกระทอม)ในรูปแบบตางๆ ท้ังเพ่ือประโยชนทางการแพทยและวิจัยท่ีกฏหมายไดเริ่ม

อนุญาตใหทําไดและเพ่ือประโยชนดานอ่ืนๆในรูปแบบตางๆตามระบบนิเวศในแตละพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศ   

6.4 แนวทางการดูแลผูปวยยาเสพติด (กัญชา) ในโรงพยาบาลชุมชนและระบบนิเวศนในชุมชน 

  แนวทางตอไปนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหแกผูนําชุมชน บุคลากรสุขภาพและทีมหมอ

ครอบครัว รวมถึงครอบครัว เพ่ือน และผูท่ีเก่ียวของตางๆตามระบบนิเวศในพ้ืนท่ี ในการจัดบริการคัดกรองและดูแล

บําบัดฟนฟูผูมีปญหากัญชา ท่ีสามารถเขาถึงผูท่ีตองการไดสะดวก และตอเนื่องโดยใชหลักการใหชุมชนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนา ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 

- ผูนําชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  

- บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ท่ีมีความเขาใจและคุนเคยกับบริบทของพ้ืนท่ี 

- บุคลากรมหาดไทยและบุคลากรภาครัฐอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 

- กระบวนการเรียนรู/พัฒนาการแกปญหารวมกัน ตั้งแต  

1. การวางโครงสรางคณะกรรมการรวมในการแกไขปญหา 

2. การประเมินสภาพปญหาในพ้ืนท่ีรวมกัน 

3. การวางแผนการแกปญหาตามขอมูลสถานการณท่ีเปนขอเท็จจริงในพ้ืนท่ี  

4. การแบงงานกันดูแลแกปญหาในพ้ืนท่ีรวมกัน โดยเนนการใชทรัพยากรตางๆในพ้ืนท่ี 

5. การรวมกันติดตามดูแลและสื่อสารตอประชาคมภาคีเครือขายอยางสมํ่าเสมอ  

6. การวิเคราะหประเมินผลและทบทวนแผนงานรวมกัน  

อาจพิจารณาใชโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการตามแนวทางของ พชอ.ในพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการ อาจ

พิจารณา  

แนวทาง/กระบวนการขางลางนี้ในการวางแผนดาํเนินงาน 

1. จัดตั้งผูนําและทีมคณะทํางานรับผิดชอบการพัฒนาบริการบําบัดดูแลผูใชกัญชาในชุมชน 

2. ทําความเขาใจกับสภาพการใชกัญชาและระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 

3. ทําความเขาใจเจตนารมณของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ

กฏหมาย/คําสั่งอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

4. แสวงหาความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรกับยาเสพติด (กัญชา) ผลตอรางกาย จิตใจและ

สังคม ท้ังดานบวกและลบ โดยอาจใชวิทยากรจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

5. รวบรวมประสบการณท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษในพ้ืนท่ีในดานการใชกัญชาทางการแพทย

และการใชในลักษณะอ่ืนๆ  

6. รวมกันวางแนวทางการคนหา และประเมินสถานการณการใชกัญชาในพ้ืนท่ี ท้ังการปลูก 

การใช สภาวะสุขภาพของผูใช รวมถึงสภาพทางสังคมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาใชแบบคัด

กรอง/ประเมินความเสี่ยงของการใชกัญชาของทางกระทรวงสาธารณสุข รวมกับการประเมินสภาพ

ปญหาท่ีเก่ียวของตามบริบทของพ้ืนท่ี 

7. เปดรับฟงปญหาของผูใชกัญชา และเปดโอกาสใหผูใชกัญชามีสวนรวมในการแกไขปญหา 

ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
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8. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดการตีตราผูใชกัญชา 

9. นําผลการประเมินท้ังหมดเสนอตอ พชอ./พชข./ประชาคม/ภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี และ

รวมกันวางวัตถุประสงคของการใชกัญชาทางการแพทยและการควบคุมการใชกัญชาในทางท่ีผิดของพ้ืนท่ี 

10. วางแผนการพัฒนาการใชประโยชนและควบคุมการใชในทางท่ีผิด อาจพิจารณาใหมีการข้ึน

ทะเบียนผูใชกัญชาตามวัตถุประสงคท่ีตกลงไว 

11. รวมกันติดตามดูแลผูใชกัญชาท้ังท่ีเปนการใชประโยชนและการใชโดยวัตถุประสงคอ่ืน 

เพ่ือใหเกิดประโยชนและไมเกิดผลกระทบตอผูใช ครอบครัวและชุมชนในพ้ืนท่ี โดยใชทรัพยากรท่ีมีใน

พ้ืนท่ีและการประสานการทํางานกับหนวยงาน/ภาคีท่ีเก่ียวของ เชน อสม. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล พยาบาลจิตเวช/เภสัชกร/แพทย จากโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลธัญญา

รักษ/จิตเวชในพ้ืนท่ี ในการแกไขปญหาสุขภาพของผูใชกัญชา ตามผลการประเมินและการติดตามดูแล

หนวยงานมหาดไทยและ/หรือหนวยงานยุติธรรม เพ่ือแกปญหาสังคมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

12. วางแนวทางของพ้ืนท่ีรวมกันในการบริหารจัดการการปลูกกัญชาในพ้ืนท่ี(ถามี)ใหสอดคลอง

กับกฎหมายและขอตกลงในพ้ืนท่ี  

13. นําผลการคนหา ติดตามดูแล ท้ังตนกัญชาท่ีมีการปลูกและผูใชกัญชาในพ้ืนท่ี เสนอตอเวที

ประชาคม/ภาคีเครือขายอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมกันทําความเขาใจสถานการณตางๆใหตรงกันและ

พัฒนาแนวทางการปลูก/ใชกัญชาในพ้ืนท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

14. นําบทเรียนท่ีไดเรียนรูรวมกัน มาพัฒนาเปนธรรมนูญชุมชน โดยใชกระบวนการและแนว

ปฏิบตัิท่ีสอดคลองกับ พรบ.สุขภาพแหงชาติ 

15. สื่อสารผลลัพธของการดูแลฟนฟู ตอผูเสพยาเสพติด (กัญชา) ครอบครัวและชุมชน อยาง

สมํ่าเสมอ พรอมรวมกันพัฒนาแนวทางการดูแลใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

  

6.5 แนวทางการพัฒนาระบบการใชผลิตภัณฑกัญชาอยางปลอดภัยในชุมชน  

กรอบแนวคิดและทิศทาง 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

6.6 แนวทางการพัฒนาระบบการใชกัญชาอยางสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน 

 เพ่ือใหเกิดการใชกัญชาอยางสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชนอยางเปนระบบ กระทรวงสาธารณสุข

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการพัฒนาระบบการเฝาระวังประชาชนหรือผูปวยในระดับโรงพยาบาลและในระดับ

ชุมชน โดยในระดับโรงพยาบาลการสั่งใชและจายยาเปนไปตามเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว และมีระบบ

รายงานการใชตามท่ีกําหนดไว แตในสวนของการใชกัญชาในระดับชุมชนเปนประเด็นท่ีจะตองมีการเฝาระวังอยางเปน

ระบบ เนื่องจากสถานการณปจจุบันผลิตภัณฑกัญชาท่ีไดจากทองตลาดหรือโซเชียล เปนผลิตภัณฑไมถูกตองตาม

กฎหมายหรือการผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน  

 แนวทางการพัฒนาระบบการใชกัญชาอยางสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน มีแนวทางการ

ดําเนินการ 4 แนวทาง ดังนี้ 

 1) แนวทางการเฝาระวังผลติภัณฑกัญชาเชิงรับ (Passive surveillance) ในระดับโรงพยาบาล 

 2) แนวทางการเฝาระวังปญหาผลิตภัณฑกัญชาและผลิตภัณฑท่ีไมเหมาะสมเชิงรุก (Active 

surveillance) ในระดับชุมชน  

 3) องคความรูและการสรางความตระหนักรูของกัญชาทางการแพทย 

 4) แนวทางการสรางการมีสวนรวมของเครือขาย (Community Participation) 

  

 6.6.1 แนวทางการเฝาระวังผลิตภัณฑกัญชาเ ชิงรับ (Passive surveillance) ในระดับ

โรงพยาบาล  การเฝาระวัง Passive surveillance คือ การเฝาระวังโรคท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑกัญชาท่ี                        

ไมปลอดภัยในเชิงรับ โดยการนําฐานขอมูลผูปวยในระดับโรงพยาบาล ไปใชในการวางแผนการเฝาระวัง ในระดับ

ชุมชน เพ่ือใหเกิดกระบวนการแกไขปญหาการกระจายผลิตภัณฑกัญชาท่ีไมเหมาะสมในชุมชนตอไป  

  กระบวนการในการสืบคนหาปญหาและเฝาระวังจากการใชผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยและ

ผลิตภัณฑกัญชาท่ีไมเหมาะสม 

 การเฝาระวังผูปวยท่ีใชผลิตภัณฑกัญชาและเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล จะพบปญหาจากกรณีท่ี

ผูปวยไดรับผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยในโรงพยาบาล หรือไดรับผลิตภัณฑกัญชาท่ีไม

เหมาะสมรวมถึงการไดรับกัญชาจากแหลงกระจายยาท่ีไมเหมาะสม  

 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 1. แพทย/พยาบาล ประเมินภาวะโรคของผูปวยท่ีมีความสัมพันธกับการใชผลิตภัณฑกัญชา  

 2. สงตอผูปวยเขาพบเภสัชกร เพ่ือจัดทําขอมูลและประเมินอาการไมพึงประสงค ตามระบบ ADR 

บันทึกในระบบของโรงพยาบาลและรายงาน HPVC  

  3. หากพบวามีสาเหตุจากการใชกัญชาท่ีไมปลอดภัยหรือการไดรับจากแหลงกระจายท่ีไมเหมาะสม 

สอบถามถึงแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑดังกลาวสงตอขอมูลใหเภสัชกรปฐมภูมิ เพ่ือจัดการปญหาผลิตภัณฑกัญชาท่ีไม

เหมาะสมในชุมชน 
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  4. เภสัชกรรวบรวมขอมูล เพ่ือเฝาระวังความเสี่ยงในพ้ืนท่ีในดานผลิตภัณฑกัญชาท่ีไมปลอดภัยและ

สงผลกระทบทางสุขภาพ บูรณาการการจัดการความเสี่ยงในบริบทการทํางานรวมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอหรือคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 

2) การเฝาระวังปญหาดานผลิตภัณฑกัญชาเชิงรุก (Active surveillance) ในชุมชน 

 6.6.2 การเฝาระวังปญหาดานผลิตภัณฑกัญชาเชิงรุก (Active surveillance) ในชุมชน คือการ

เฝาระวังความเสี่ยงของประชาชน/ผูปวยจากการใชผลิตภัณฑกัญชาอยางไมเหมาะสมในระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน  

  สามารถพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ ไดแก 

  1. ผลิตภัณฑกัญชาท่ีไมไดรับอนุญาตและการผลิตไมไดมาตรฐาน 

  2. ไมมีขอมูลแหลงท่ีมา หรือระบุชื่อ – ท่ีอยูผูผลิตท่ีชัดเจน เพ่ือตรวจสอบยอนหลังไดเม่ือเกิดปญหา 

  3. โฆษณาเกินจริง อวดอางสรรพคุณวาไดผลดีอยางนาอัศจรรย 

  

 การดําเนินการเฝาระวังปญหาผลิตภัณฑกัญชาเชิงรุก สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ  

 1. การเย่ียมบานโดยทีมสหวิชาชีพ  

                การเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพ รวมกับเภสัชกร เพ่ือคนหาปญหาดานยาและผลิตภัณฑกัญชาเชิง

รุก เพ่ือทราบปญหา คนหาสาเหตุ และการสงผลกระทบตอภาวะโรคของผูปวยไดอยางรวดเร็ว และนําไปสูการแกไข

ปญหาดานความรูและพฤติกรรมไดอยางถูกตอง และสามารถจัดการยาและผลิตภัณฑกัญชารวมกันอยางปลอดภัยใน

ชุมชนได 

  2. การคัดกรองและสงตอผูปวยท่ีเกิดจากผลิตภัณฑกัญชา ยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมเหมาะสม  

    ระบบการคนหา คัดกรอง สงตอ ประชาชนหรือผูปวยท่ีไดรับผลิตภัณฑกัญชา ยาหรือผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีไมเหมาะสม โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และทีมสหวิชาชีพ มีข้ันตอนการดําเนินการ

ดังนี้  

    2.1.1 จัดอบรมเพ่ือชี้แจงการเก็บขอมูลแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)             

และทีมสหวิชาชีพ รวมถึง เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

    2.1.2 อสม. ในแตละหมูบาน ถาพบอาการขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ

กัญชา แนะนําใหไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาลแมขาย 

    2.1.3 เม่ือผูปวยมาถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาท่ีทําการตรวจประเมินเพ่ิมเติม 

และสงตัวคนไขพรอมแบบสงตอผูปวย ใหคนไขนําไปโรงพยาบาลแมขาย     

    2.1.4 เม่ือผูปวยมาถึงโรงพยาบาลแมขายใหผูปวยยื่นใบสงตัว เพ่ือเขาระบบการรักษาตามปกติ 

แพทยตรวจรางกายและสงตรวจทางหองชันสูตรประกอบการวินิจฉัยตอไป 

    2.1.5 สงขอมูลผูปวยพบเภสัชกร เพ่ือซักประวัติและบันทึกในระบบรายงาน ขอมูลดังกลาวจะ

เปนประโยชนในการนําขอมูลผลิตภัณฑไปตรวจสอบเฝาระวังและแกไขปญหาจากการใชผลิตภัณฑกัญชา/ยา และ

ผลิตภัณฑท่ีไมเหมาะสม ตอไป 



  

 
 

  6.6.3 องคความรูและการสรางความตระหนักรูดานผลิตภัณฑกัญชา 

          ความรอบรูดานสุขภาพ (health literacy) เปนทักษะทางปญญาและสังคมท่ีจะทําให

ประชาชนเขาถึง เขาใจขอมูล ความรูท่ีสําคัญและจําเปนไดดวยตนเอง สามารถประเมิน กลั่นกรอง ตอบโต  ซักถาม 

และตัดสินใจจัดการสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยแบงทักษะเปน 3 ทักษะ ดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1 ทักษะข้ันตนหรือการใชงานท่ัวไป  

   ประชาชนมีความรูขอมูลท่ัวไปของกัญชา ประโยชนและโทษของกัญชา ขอหามใชและขอ

ควรระวัง เปนตน 

   ข้ันท่ี 2 ทักษะการสื่อสารและทักษะปฏิสัมพันธ  

  ประชาชนสามารถกลั่นกรองและทําความเขาใจขอมูลผลิตภัณฑกัญชา จากหลายแหลงท้ัง

จากท่ีไดรับโดยตรงจากบุคลากรดานสาธารณสุขหรือขอมูลอ่ืนๆท่ีไดรับ เชน การบอกตอ การคนจากอินเทอรเนต เปน

ตน 

   ข้ันท่ี 3 ทักษะในระดับท่ีสูงข้ึน  

  ประชาชนสามารถวิเคราะห มีการนําขอมูลมาปรับใชไดอยางเหมาะสม การสรางทักษะ

ความรอบรูดานผลิตภัณฑกัญชา ซ่ึงตองอาศัยปจจัยสนับสนุนหลายอยาง จากครอบครัว ชุมชน คนในชุมชน สามารถ

ชวยหนุนเสริมกันและกัน  

 

  6.6.4) แนวทางการสรางการมีสวนรวมของเครือขาย (Community Participation) 

   แนวทางการสรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม เพ่ือให

เกิดความตอเนื่องและเกิดประโยชนตอชุมชน สามารถดําเนินการได ดังนี้ 

           4.1 เตรียมขอมูล ประเด็นปญหา/สถานการณ  

      - ศึกษาขอมูล ทําความเขาใจปญหาหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบเชื่อมโยงท้ังใน

ระดับประเทศ จังหวัดและชุมชน 

     - ศึกษาบริบทชุมชน ผูมีสวนเก่ียวของ รวมถึงปจจัยกําหนดสุขภาพของคนในชุมชน 

(พฤติกรรม , สภาพแวดลอม , กลไกหรือระบบท่ีเก่ียวของ) 

              - ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือออกแบบระบบการดําเนินงานรวมกับชุมชน 

  4.2 การสรางความรู ความเขาใจ ประเด็นปญหาแกผูเกี่ยวของท้ังในโรงพยาบาลและใน

ชุมชน 

                       - ใหความรู แลกเปลี่ยนประเด็นปญหารวมกับผูเก่ียวของผานการประชุมผูบริหารและ

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

    - ใหความรูแกแกนนําชุมชน ไดแก อาสาสมัครประจําตําบล ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

สื่อสาร ประเด็นปญหา เพ่ือรวมวางแนวทางแกไขปญหาในชุมชน 

    - รวมกําหนดเปาหมาย Road Map การดําเนินงานกับแกนนําชุมชน เพ่ือใหเห็นทิศ

ทางการดําเนินงานรวมกัน 

    - เสริมพลังใหแกนนําชุมชน มีความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารตอกับคนในชุมชนได 
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    - สรางเครือขายเขามารวมทํากิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึน เพ่ือเสริมพลังใหเกิดการมีสวนรวม

สามารถผลักดันใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องในชุมชนได 

  4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู ประเด็นปญหารวมกับเครือขายอยางตอเนื่อง 

  - ประชุมคืนขอมูล กิจกรรม ผลการดําเนินงาน พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอเครือขาย

เพ่ือกระตุนใหเกิดการรับรู มีสวนรวมในการแกไขปญหา  

  - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเครือขาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นนํามา

สูแนวทางแกไขใหมๆได 

  - เสริมพลังใหเครือขายสามารถวางแผนแกไขปญหา เฝาระวังรวมถึงกําหนดกติกาชุมชนได
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บทท่ี 7 

สรุประบบแนวทางการดูแลผูปวยยาเสพติดประเภทกัญชาในประเทศไทย 

 

 7.1 การวางแผนระบบการดูแลผูปวยท่ีใชกัญชา 

 

 

 

 

 

 

   

 การวางระบบอุปทาน ( Supply ) ของกัญชาทางการแพทย โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเปนผูควบคุมกํากับระบบการผลิต การปลูก และการกระจายไปสูสถานบริการทางการแพทย ท่ีมีบริการกัญชา
ทาการแพทย(ท้ังแพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน) 

 7.2 การวิเคราะหขอมูลปริมาณความตองการการใชกัญชาทางการแพทย 

 



  

 
 

 จากขอมูลการลงทะเบียนเพ่ือขอใชกัญชาทางการแพทยของ อย.( ตามขอบงชี้ทางการแพทย )     
โดยสวนใหญเปนผูมาแจงในโรคท่ีอาจใชกัญชาทางการแพทยในระดับขอบงใชท่ีนาจะไดประโยชน หรือ ยังขาด
หลักฐานเชิงประจักษ โดยพบโรคท่ีประสงคจะขอใช ลําดับ  คือ ปวดศีรษะ นอนไมหลับ โรคหัวใจ และ เบาหวาน   
ซ่ึงเปนกลุมโรคท่ียังขาดหลักฐานเชิงประจักษในการใชกัญชาทางการแพทยโดยสวนใหญกระจายตัวอยูใน                
จังหวัด กรุงเทพ เชียงใหม เชียงราย ชลบุรี สุราษฎรธานี  

7.3 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย และแพทยแผนไทย/พ้ืนบานท่ัวประเทศ ท่ีผานการ
อบรมการใชกัญชาทางการแพทย 

 

  บุคลากรทางการแพทยท่ีสามารถใชกัญชาทางการแพทยได ประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพแผน
ปจจุบัน(ผานการอบรมจากหลักสูตรท่ีกรมการแพทยรับรองแลว5 รุนเปนจํานวน 1,677คน ) แพทยแผนไทย  ผาน
การอบรมหลักสูตรตามกรมแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกรับรองแลว เปนจํานวน 2,945 คน  กระจายตัวอยู
ครบทุกจังหวัดของประเทศไทย 

 

1,677 
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สถานท่ีท่ีข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาต ผลิต หรือ จําหนาย

ท้ังหมด 21 แหง ท่ัวประเทศ 

แผนภูมิแสดงการกระจายตัวของแหลงสถานท่ีท่ีข้ึนทะเบียนและ

ไดรับอนุญาต ผลิต หรือ จําหนายท้ังหมด  

-ขอมูล ณ วันท่ี 14 กค 2562 

http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marij

uana_report_public 

จํานวนบุคลากร ท่ีผานการอบรมการใชกัญชาทางการแพทย 

จากแผนภูมิแสดงการกระจายตัวของบุคลากรท่ีสามารถสั่งใชกัญชา

ทางการแพทย พบวามีครบท้ัง 76 จังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานคร 

ขอมูล ณ วันท่ี 14 กค 2562 

http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marij

uana_report_public 

http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public
http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public
http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public
http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public


  

 
 

7.4 แนวทางการบําบัด ดูแล สงตอ และเช่ือมโยงในระบบservice planฉุกเฉิน สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  

 

 

 การวางแผนระบบการใชกัญชาทางการแพทยโดยใชโมเดล หวงโซอุปทาน (supply chain)                
 ระบบอุปทาน (supply) จัดหาผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย  

 ในหมวดหมูยากัญชาทางการแพทย การผลิตอยูในความรับผิดชอบขององคการเภสัช โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยาอภัยภูเบศร รวมท้ังมหาวิทยาลัยและรัฐวิสาหกิจท่ีลงทะเบียนท่ีเขารวมในการปลูก  

 ในหมวดหมู น้ํามันกัญชา มีกรมการแพทยแผนไทยฯ เปนหนวยงานหลักในการผลิต  
  ในหมวดหมูกัญชาตามตํารับแพทยแผนไทย มีการผลิตหลักอยูในความรับผิดชอบของกรมการแพทย
แผนไทยฯ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาอภัยภูเบศร  รพ.อูทอง รพ.เดนชัย รพ.ปาซาง รพ.ทาฉาง รพ.พระอาจารยฝน 
  ดานบุคลากรมีหลักสูตรท่ีพัฒนาโดย กรมการแพทย และ กรมการแพทยแผนไทยฯเปนผูควบคุมและ 
ผลิตบุคลากรใชกัญชาทางการแพทย 
 ระบบการบริการ  
  ขับเคลื่อนผานกลไกล service plan สาขากัญชาทางการแพทยแผนบูรณาการรวมกับ สาขา 
palliative care มะเร็ง  เวชกรรมท่ัวไป ปฐมภูมิ แพทยแผนไทยโดยจัดใหมีบริการกัญชาทางการแพทย(แผนปจจุบัน)
ใน โรงพยาบาลศูนย ตามเขตสุขภาพ 13 แหงท่ัวประเทศ  และจัดใหมีโรงพยาบาลท่ีจัดบริการทางการแพทยแผนไทย
นํารอง7 แหงคือ รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลหนองฉาง โรงพยาบาลดอนตูม โรงพยาบาลเดนชัย 
โรงพยาบาลพระอาจารยฟน โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลทาฉาง 
 ผูใชยากัญชาทางการแพทย (consumer) 

  โดยแบงผูใชยากัญชาทางการแพทย เปน 4 กลุม คือ 

1. กลุมท่ีไดประโยชน(มีหลักฐานเชิงประจักษ) 
2. กลุมท่ีนาจะไดประโยชน(มีหลักฐานเชิงประจักษยังไมเพียงพอ) 
3. กลุมท่ีอาจไดประโยชน(ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ) 
4. กลุมท่ีใชตามตํารับแพทยแผนไทย 16 ตํารับ 
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 ระบบเฝาระวังการใชยากัญชาทางการแพทย(customer care) 

  การเฝาระวังการใชยากัญชาทางการแพทยท่ีอาจเกิดปญหาฉุกเฉินท้ังภาวะเกินขนาด (intoxication) 
หรือ มีภาวะถอนพิษ( withdrawal ) ผานการดูแลในกลไกการขับเคลื่อนของ service plan สาขาอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน หรือ การใชยากัญชาทางการแพทย ผิดวัตถุประสงค( abuse )ภาวะติด (dependence) หรืออาการทางจิต
เฉียบพลันจากกัญชา(induce psychosis)  

 ระบบเฝาระวัง (Regulator) 

  โดยมีสํานักงานเลขาธิการอาหารและยา เปนผูเฝาระวัง โดยอาศัยฐานขอมูล HPVC 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการดแูลผูป่้วยท่ีมกีารใชก้ญัชา 
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 การวางแผนการใชกัญชาทางการแพทย อาศัยการลงขอมูล HPVC สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รวมถึงอาการขางเคียง และอาการไมพึงประสงคจากการใชกัญชา และ ขอมูล บสต. (ศอ.ปส.สธ) ในกรณีเปนผูใชผิด

วัตถุประสงค 

แหลงงบประมาณ ในการสนับสนุนการใชกัญชาทางการแพทย(อยูในข้ันตอนกระบวนการพิจารณา) 
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