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ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
หนั งสือเล่มนี ้มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการบ�ำบัดรักษาโรค ซึ่งหมายความว่าเราไม่ ได้กล่าวถึงกัญชา
ส� ำหรับนั นทนาการที่ ใช้เสพให้เกิดการ ‘เมา’ เนื ้ อหาจะมุ่งเน้ นไปที่กัญชาเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์
โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ควบคุมและผู้ป่วยทาง
การแพทย์ วิท ยาศาสตร์ข อง Cannabis sativa L. และแนวทางในการน� ำกั ญ ชาไป ใช้ ในการบ� ำ บั ด
รักษาโรค
กั ญ ชาเป็ นพื ช ที่ ซั บ ซ้ อ น กั ญ ชามี ส่ ว นประกอบทางเคมี ท่ี ส ามารถ
ระบุได้มากกว่า 500 ชนิ ด และสารเคมีท่ีพบในกัญชาแต่ละพันธุ์ก็
แตกต่างกันออกไป มีการใช้กัญชาส� ำหรับนั นทนาการทั่วโลกมาเป็ น
เวลานานนั บรุ่นสู่รุ่นและมักมีความเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรม
ซึ่ งท�ำให้ภาพลักษณ์ ข องกั ญชาทางการแพทย์ ได้รับผลกระทบด้วย
นอกจากนี ้สนธิสัญญาระหว่างประเทศท�ำให้การน� ำกัญชาไปใช้ทางการ
้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะผิดกฎหมาย
แพทย์เกิดความซับซ้อนยิ่งขึน
แต่ผู้ป่วยจ�ำนวนมากทั่วโลกต่างใช้กัญชาในรูปแบบน� ้ ำมันเพื่อบรรเทา
อาการ ในขณะที่มีผู้ป่วยจ�ำนวนไม่มากที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยา
กัญชาคุณภาพ ซึ่งได้รับจากแพทย์หรือเภสั ชกร การเข้าถึงข้อมูลที่
น่ าเชื่อถือและอิงตามหลักฐานยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการจ่ายผลิตภัณฑ์
ยากั ญ ชาคุ ณ ภาพเพื่ อ การรั ก ษาโรค หน่ วยงานที่ ค วบคุ ม เกี่ ย วกั บ
การใช้ยามักไม่อนุ ญาตให้มีการใช้สารแคนนาบินอยด์ ซึ่งเป็ นสารออก
ฤทธิ์ ในกัญชาเป็ นยาที่ ใช้รกั ษาได้ทั่วไป

ในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1960 มีการค้นพบสารแคนนาบินอยด์ที่มี
ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพหลั ก ได้ แ ก่ THC และ CBD ในต้ น กั ญ ชาและใน
ช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1980 ถึงช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 มีการ
ค้นพบตัว รับ สารแคนนาบิ น อยด์ ในร่า งกายมนุ ษ ย์ ซึ่ง ถื อ เป็ นช่ ว ง
เวลาที่ส�ำคัญในการค้นพบสารส�ำคัญของต้นกัญชาที่มีผลในการบ�ำบัด
รักษาโรค และเป็ นการยืนยันประสิ ทธิภาพทางชีวภาพของการออก
ฤทธิข์ องกัญชา ตัง้ แต่นั้นมาการทดลองทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่า
กัญชามีศักยภาพในการน� ำไปใช้เพื่อบ�ำบัดรักษาโรคบางประเภท
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่มีคุณภาพและมียากัญชาพร้อม
ใช้งานช่วยให้มีการศึกษาทางคลินิกและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วย
ก�ำหนดแนวทางการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ และแยก
กัญชาทางการแพทย์ออกจากการใช้เพื่อนั นทนาการ
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1 ยาคืออะไรและกัญชาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ ได้อย่างไร
ยาเป็ นองค์ประกอบหลักในแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ทัง้ แบบดัง้ เดิมและสมัยใหม่ ยาคือเครือ่ งมือซึ่งใช้
เพือ่ รักษาหรือป้ องกันโรค รวมทัง้ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ แต่ถา้ หากถูกน� ำไปใช้อย่างไม่ถกู ต้อง ก็อาจท�ำให้เกิด
อันตรายได้เช่นกัน
แพทย์จงึ จ�ำเป็ นต้องเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และต้องมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แพทย์ตอ้ งตัดสินใจทุกครัง้ ว่ายา
เหมาะสมกับความจ�ำเป็ นของคนไข้หรือไม่ และปริมาณยาทีจ่ า่ ยถูกต้อง
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีคา่ ใช้จ่ายที่ยอมรับได้หรือไม่
แพทย์เองก็ตอ้ งการทางเลือกเช่นกัน ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ ไม่ตอบสนองต่อยา
ชนิ ดหนึ่ งเท่าที่ควร การรักษาทางเลือกอาจจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ป่วย
ช่วยให้แพทย์หาวิธกี ารรักษาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดส�ำหรับผูป้ ่ วยในความดูแล
จ�ำนวนผูป้ ่ วยทีบ่ ริ โภคกัญชาทางการแพทย์ (สารแคนนาบินอยด์ THC
้ ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมกับรายงานว่า
และ CBD) เพิ่มขึน
ผูป้ ่ วยได้รบั ประโยชน์ จากกัญชาในด้านการบรรเทาอาการต่าง ๆ ซึง่ รวม
ถึงอาการปวดเรือ้ รัง ปลอกประสาทเสื่อม คลื่นไส้ อาเจียน โรคลมชัก
อาการวิตกกังวล และช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร แต่ ไม่ ได้จ�ำกัด
เพียงอาการเหล่านี ้เท่านั ้น อาการอื่น ๆ ยังรวมถึงความผิดปกติด้าน
การนอน โรคไฟ โบรมั ย อั ล เจี ย กลุ่ ม อาการทู เร็ ต ต์ ต้ อ หิ นที่ ไม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา โรคโครห์นและล�ำไส้อักเสบ เป็ นแผล
้ (ADD)
เรือ้ รัง โรคพาร์กินสัน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคสมาธิสัน
และภาวะป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์ รุนแรง (PTSD) ซึ่งแต่ละอาการ
ก็มีระดับการตอบสนองที่แตกต่างกัน และในหลาย ๆ อาการยังจ�ำเป็ น
ต้องได้รบั การยืนยันด้วยข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่ดี

กัญชาทางการแพทย์ถือเป็ นยาประเภทใหม่ เนื่ องจากกัญชาไม่ ใช่ยา
ครอบจักรวาลหรือยารักษาโรคปัจจุบน
ั ทัว่ โลกไม่ ได้เลือกให้ ใช้กญ
ั ชาเป็ น
การรักษาล�ำดับแรก ในทางกลับกันผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ ได้รบั กัญชาคือผู้ที่ ไม่
่ ๆ หรือได้รบั ผลข้างเคียงจากยาที่ ไม่สามารถยอมรับได้
ตอบสนองต่อยาอืน
ในขณะทีม่ ผี ลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์เพียงบางส่วนเท่านั ้นที่ ได้รบั
้ ทะเบี ย นยาอย่ า งเป็ นทางการ แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ยั ง จ� ำ เป็ นต้ อ ง
การขึ น
เป็ นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ผู้ควบคุมเกี่ยวกับการใช้ยา
ของรัฐจึงมักจัดการกับความต้องการกัญชาทางการแพทย์ของผูป้ ่ วย และ
แพทย์ตามข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ดังนั ้ นแม้ว่าข้อมูลทางคลินิกและแนวทางการจ่ายยา
่ ่ าเชือ่ ถือเพือ่ สนั บสนุ นการพัฒนานโยบาย
จะมีความจ�ำเป็ น แต่ขอ้ มูลทีน
และการตัดสินใจของเจ้าหน้ าที่รฐั ก็ส�ำคัญไม่แพ้กัน

กัญชาทางการแพทย์ถือเป็ นยา
ประเภทใหม่

7

ประวัตศิ าสตร์
กัญชาเป็ นหนึ่ งในพืชสมุนไพรที่เก่าแก่ที่สุดที่เรารูจ้ ักได้ มีค�ำอธิบายถึง
กัญชาในคู่มือยาสมุนไพรโบราณ และมีหลักฐานทางโบราณคดีชีว้ า่ พืช
ชนิ ดนี ้ ก ระจายพั นธุ์ จ ากบริ เวณภู มิ ภ าคเอเชี ย ไปยั ง แอฟริ ก าจนถึ ง
ตะวันออกกลาง และขยายไปยังยุโรป ในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล
ในภายหลังมีการใช้งานกัญชาอย่างกว้างขวางเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน
อุตสาหกรรม และเป็ นส่วนส�ำคัญของการขนส่งในระยะแรกเมื่อได้รับ
การแปรรูปเป็ นใยกัญชง ประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าการใช้กัญชาเพื่อการ
บ�ำบัดโรคเกิดขึน้ ทีย่ โุ รปราวปี ค.ศ. 1840 โดยนายแพทย์ชาวไอร์แลนด์ชอ่ื
William O’Shaughnessy เขาได้สังเกตเห็ นการใช้กัญชาเพื่อการ
บ�ำบัดโรคอย่างแพร่หลายในอินเดีย ในทศวรรษถัดมากัญชาได้รบั ความนิ ยม
้ ๆ ในยุโรปและอเมริกามียาเตรียมกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
เป็ นเวลาสัน
มากกว่ า 10 รู ป แบบให้ เ ลื อ กใช้ ง านในขณะนั ้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชา
เหล่านี ้ ได้รบั การแนะน� ำส�ำหรับอาการต่าง ๆ ทัง้ อาการปวดประจ�ำเดือน
หืด ไอ นอนไม่หลับ ปวดในระยะคลอด ไมเกรน คออักเสบ รวมถึงในกรณี
การหยุดใช้ฝิ่น ในช่วงเวลานั ้นยังไม่มีเครือ่ งมือควบคุมคุณภาพยา และ
ยาเตรียมที่เป็ นมาตรฐาน ผู้ป่วยมักได้รบั ปริมาณยาที่น้อยเกินไปจนไม่
เห็นผล หรือได้รับมากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง ข้อบกพร่องเหล่านี ้
ท�ำให้การใช้กัญชาเพื่อการบ�ำบัดรักษาโรคส่ วนใหญ่ถูกทดแทนด้วยยา
ทีส่ กัดจากฝิ่ น เช่น โคเดอีน และมอร์ฟีน กัญชาจึงค่อย ๆ สูญหายไปจาก
ต�ำรับยาตะวันตก ในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1950 องค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้ ร ะบุ ว่า กั ญ ชาและยาเตรีย มจากกั ญ ชาไม่ มี ป ระโยชน์ ด้ า น
การแพทย์อีกต่อไป
สารสกัดจากกัญชาซึง่ ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตยา Parke Davis & Co

การใช้กญ
ั ชาเพือ่ การบ�ำบัดรักษาโรคเกิดขึน้ ทีย่ โุ รป
ราวปี ค.ศ. 1840 โดยนายแพทย์ชาวไอร์แลนด์ ชือ่
William O’Shaughnessy
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2 ต้นกัญชา สารเคมีและองค์ประกอบ
กัญชาก็เหมือนกับพืชชนิ ดอื่นที่มีสารประกอบทางเคมีหลายร้อยชนิ ด และยังแบ่งออกเป็ นหลายประเภท
บางคนอาจแบ่งประเภทออกเป็ น indica sativa หรือ ruderallis แต่ทงั ้ หมดต่างเป็ นพืชชนิ ดเดียวกัน นั่ นคือ
Cannabis sativa L. ซึ่งเป็ นพืชในวงศ์ Cannabaceae ผู้คนมากมายคุน
้ เคยกับกัญชาในชื่อกัญชง พืชอีก
ชนิ ดหนึ่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์ ใกล้ชดิ กับกัญชาคือ Humulus lupulus L. หรือทีร่ จู้ กั กันในอีกชือ่ ว่า ฮ็อพ ซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบส�ำคัญของเบียร์
้ ที่แห้งแล้งของภูมิภาคเอเชียกลาง
กล่าวกันว่ากัญชามีต้นก�ำเนิ ดในพืน
้ ที่บริเวณฮินดูกูช แนวเขา
(ที่ราบยูเรเซีย) โดยมีแนวโน้ มว่าจะเป็ นพืน
่ อดยาวระหว่างชายแดนปากีสถาน และอัฟกานิ สถาน
800 กิ โลเมตรทีท
แห่งนี ้เป็ นสถานที่ส�ำคัญของเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ซึ่งเป็ นเครือข่ายเส้นทางการค้าซึ่งเชื่อมต่อทั่วยูเรเซีย เส้นทางการค้าทางบกและ
ทางทะเลได้ช่วยขนย้ายสินค้ามากมายรวมถึงกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
(ใยกัญชง เมล็ดที่มีน�้ำมัน ของมึนเมา และยา) ไปทางตะวันออกจนถึง
คาบสมุ ท รเกาหลี แ ละทางตะวันตกไปจนถึ ง ทะเลเมดิ เตอเรเนี ยน
้ ที่ป่าฝน
ในปัจจุบันพบว่ามีการปลูกกัญชาอยู่ท่วั ทุกมุมโลก ยกเว้นในพืน
้
เขตร้อนที่มีสภาพอากาศชืน
ต้นกัญชาแบ่งออกเป็ นต้นเพศผู้และต้นเพศเมีย ซึ่งแต่ละประเภทจะ
มีลักษณะการออกดอกที่แตกต่างกัน ต้นกัญชาเป็ นพืชปี เดียว โดย
ทั่วไปต้นกัญชาจะสูงราว 2 ถึง 3 เมตร (7 ถึง 10 ฟุต) และหลังจาก
ออกดอกแล้วจะหยุดการเจริญเติบโตทางล�ำต้น หลังจากต้นเพศเมียได้
รับการผสมพันธุ์ เมล็ดจะสุกและต้นจะตายไป

ต้นกัญชาเพศเมีย
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กัญชาในชื่อเรียกอื่น

เชื่อกันว่ามีกัญชามากกว่า 700 สายพันธุ์ที่มีการเพาะปลูก (พันธุ์ปลูก)
ความแตกต่า งที่ เห็ นได้ชั ด ของกั ญ ชาแต่ล ะพั นธุ์ ไม่ ได้ก� ำ หนดจาก
สารแคนนาบินอยด์เพียงอย่างเดียวเท่านั ้น แต่ยังรวมถึงสารเทอร์ปีน
ด้วย องค์ประกอบทางเคมีเหล่านี ้ทำ� หน้ าทีเ่ ป็ นสารเคมีบง่ ชี ้ และสามารถ
ใช้ เพื่ อ ‘ก� ำ หนดความหลากหลายทางเคมี ข องกั ญ ชาในปัจจุ บั น ’
และจากการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารประกอบเหล่านี ้ ท�ำให้นักวิจยั
สามารถระบุกัญชาบางพันธุ์ท่ีมีคุณสมบัติทางเคมีท่ีก�ำหนดได้ เพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาการแพทย์ ต้นกัญชาบางพันธุ์เหล่านี ้
สามารถน� ำไป ใช้ ในการทดสอบทางคลิ นิ กเพื่ อ ตรวจสอบฤทธิ์ ท าง
ชีวภาพบางอย่างก่อนจะน� ำเสนอเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
้ เกี่ยวกับ
ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ท่ี ได้จะสร้างความเข้าใจที่ดีขึน
อนุ กรมวิธานกัญชา (การจ�ำแนกพืชเชิงวิทยาศาสตร์) ในอดีตการแยก
ความแตกต่างระหว่าง sativa และ indica มีข้อถกเถียงมากมาย
การจ�ำแนกชนิ ดพืชก่อนหน้ านี ้จะอิงจากความแตกต่างขององค์ประกอบ
ทางเคมี โดยเฉพาะความแตกต่างของสารเทอร์ปีน อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มีการวิจัยที่เป็ นข้อสรุปความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง
Cannabis indica และ Cannabis sativa ดัง นั ้ น แม้ ว่า กั ญ ชา
พันธุ์ต่าง ๆ จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ความส�ำคัญทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนไปเป็ นสมมติฐานว่ากัญชาทัง้ หมดถูกจัดจ�ำแนก
อยู่ ใน Cannabis sativa

สารแคนนาบินอยด์

สารประกอบทางเคมีมากกว่า 500 ชนิ ดถูกผลิตจากต้นกัญชา ในจ�ำนวน
เหล่านั ้นมีสารประกอบทางเคมีอย่างน้ อย 100 ชนิ ดที่มีอยู่ ในต้นกัญชา
เท่านั ้น ซึ่งก็คือสารแคนนาบินอยด์ สารแคนนาบินอยด์ท่ี ได้จากพืช
มีชื่อเรียกว่า สารไฟโตแคนนาบินอยด์ สารไฟโตแคนนาบินอยด์หลัก
และเป็ นชนิ ดทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ คือ เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอยด์
(THC) และแคนนาบิ ไดออล (CBD) THC เป็ นสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ขณะที่ CBD ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (นั่ นคือสารนี ้จะไม่
ปรับเปลี่ยนการรับรูแ้ ละความรูส้ ึกตัว)
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สารแคนนาบินอยด์เป็ นสารเคมีท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเข้มข้น
ของสารแคนนาบินอยด์แตกต่างกันไปตามส่วนของพืช (ยกเว้นเมล็ด
และราก) โดยพบความเข้มข้นของสารสูงสุดในดอกเพศเมียที่ยังไม่ ได้
ผสมพันธุ์
ฤทธิ์ทางชีวภาพส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสารแคนนาบินอยด์หลัก ได้แก่
THC และ CBD แม้วา่ THC และ CBD จะออกฤทธิ์แตกต่างกัน แต่
ก็ เริ่ม เห็ นได้ชั ด ว่า สารแคนนาบิ น อยด์ห ลายชนิ ด และองค์ป ระกอบ
อื่น ๆ ของต้นกัญชาอาจเกี่ยวข้องกับผลด้านการบ�ำบัดโรคมากมาย
ของพืชชนิ ดนี ้ สารแคนนาบินอยด์เหล่านั ้ นรวมถึง Cannabinoids
Tetrahydrocannabivarin (THCV) Cannabichromene (CBC)

และ Cannabigerol (CBG) ซึ่งเชื่อว่าสารแคนนาบินอยด์เหล่านี ้
สามารถช่วยบรรเทาหรือเพิ่มผลทางชีวภาพได้บางส่วนเมื่อบริ โภคเพื่อ
การบ�ำบัดโรค ผลที่ ได้รบั อาจเกิดจากสารเหล่านั ้นท�ำงานเองหรือท�ำงาน
ร่วมกับ THC และ CBD

สารเทอร์ปีน

สารประกอบหลักอีกประเภทหนึ่ งในกัญชาคือสารเทอร์ปีน ซึ่งเป็ นสาร
่ ำ� ให้กญ
ประกอบอะโรมาติกทีท
ั ชาแต่ละพันธุ์ มีกลิน
่ และรสแตกต่างกัน
สารเทอร์ปีนอาจมีฤทธิ์บ�ำบัดโรคเพิ่มเติม โดยสารเหล่านี ้ อาจท�ำงาน
ร่วมกับสารแคนนาบินอยด์เพื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มฤทธิ์ทางยา ตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเราพบสารเทอร์ปีนมากกว่า 120 ชนิ ดในกัญชา โดยสาร
เทอร์ปีนแตกต่างจากสารแคนนาบินอยด์ เนื่ องจากสารเทอร์ปีนหลัก
ทัง้ หมดที่พบในกัญชา (เช่น Myrcene, Alpha-Pinene และ BetaCaryophyllene) สามารถพบได้ ในธรรมชาติเป็ นจ�ำนวนมาก
เชื่อกันว่าสารเทอร์ปีนท�ำงานร่วมกับสารแคนนาบินอยด์ เพื่อเปลี่ยน
หรือเพิม่ ฤทธิข์ องสารแคนนาบินอยด์ ผลของการท�ำงานร่วมกันของสาร
นี ้มีชื่อเรียกที่เป็ นที่รจู้ ักคือ เอ็นทูราจเอฟเฟกต์ (Entourage effect)

ขนมีตอ่ ม

้ ในต่อมเรซินของกัญชา
สารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีนถูกผลิตขึน
ซึ่งเรียกว่าขนมีตอ่ ม ขนนี ้จะอยูบ่ นผิวของทุกส่วนของต้นกัญชาทัง้ ต้น
โดยพบว่าจะอยู่หนาแน่ นที่สุดในช่อดอกของต้นกัญชาเพศเมีย

สารแคนนาบินอยด์ โดยส่ วนใหญ่จะอยู่ ในรูปกรดที่ยังไม่ท�ำงาน ซึ่ง
้ ก็ต่อเมื่อ
สารชนิ ดนี ้ ที่มีฤทธิ์ทางยา (เช่น THC/CBD) จะถูกสร้างขึน
กัญชาได้รบั ความร้อนที่อุณหภูมิอย่างน้ อย 180°C ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
กระบวนการ “ดีคาร์บอกซิเลชั่น” เมื่อใช้เครือ่ งพ่นไอระเหย สารแคนนาบินอยด์ที่ออกฤทธิ์จะถูกปล่อยออกมาจากขนมีต่อมในรูป ไอระเหย
ที่อุณหภูมิ 230°C ซึ่งสามารถสูดเข้าปอดได้

ภาพขยาย: ขนมีตอ่ มทีป่ ระกอบด้วยสารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีนพบได้บนผิวของทุกส่วนทั่วต้นกัญชา
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3 ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ของเรา
มนุ ษย์มรี ะบบตัวรับสารแคนนาบินอยด์ โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับกรณี ของระบบโอปิ ออยด์ทต่ี อบสนองต่อสาร
โอปิ ออยด์ ต่ า ง ๆ ( มอร์ฟี น โคเดอี น ) ส่ ว นระบบเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ (ECS) ประกอบไปด้ ว ยตั ว รับ
สารแคนนาบินอยด์ (CB) และส่งผลต่อกิจกรรมของระบบร่างกายต่าง ๆ มากมาย สารไฟโตแคนนาบินอยด์
ในต้นกัญชาท�ำงานเช่นเดียวกับเอ็นโดแคนนาบินอยด์ทผี่ ลิตขึน้ เองในร่างกาย
สมองของมนุ ษย์และอวัยวะอื่น ๆ มีตวั รับสารแคนนาบินอยด์ (CB) ที่
้ เองตามธรรมชาติ และสารเคมีที่จับกับตัวรับเหล่านั ้น เราเรียก
เกิดขึน
ระบบนี ้ ว่า ระบบเอ็ นโดแคนนาบินอยด์ของมนุ ษย์ (ECS) หน้ าที่
ของ ECS คือการรักษาความสมดุลของร่างกายให้ท�ำงานเป็ นปกติ
โดยการควบคุมการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ระบบนี ้มีหน้ าที่ส�ำคัญใน
ระบบประสาทของเรา และควบคุมหลาย ๆ กระบวนการทางกายภาพ
ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนอาการตอบสนองต่อความปวด ความอยาก
อาหาร การย่อยอาหาร การนอน อารมณ์ การอักเสบ และการจดจ�ำ
ECS ยังช่วยลดระดับชัก (หรือโรคลมชัก) รวมถึงส่งผลต่อการท�ำงาน
ร่วมกัน และกระบวนการอื่น ๆ เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน การท�ำงานของ
้ ที่)
หัวใจ ระบบประสาทสัมผัส (การสั มผัส ความสมดุล การรับรู้พืน
การเจริญพันธุ์ สรีระของกระดูก และระบบตอบสนองต่อความเครียด
ส่วนกลาง (HPAA) การพัฒนาระบบประสาท และความดันลูกตา
ในร่า งกายมนุ ษ ย์ ส ามารถสร้า งสารแคนนาบิ น อยด์ เ องได้ คื อ สาร
เอ็นโดแคนนาบินอยด์ สารชนิ ดนี ้สามารถออกฤทธิ์หรือกระตุ้นตัวรับ
แคนนาบิ น อยด์ ซึ่ ง มี ก ลไกการท� ำ งานเช่ น เดี ย วกั บ สารไฟ โตแคนนาบินอยด์ ซึ่งจับกับตัวรับเหล่านั ้น

การท�ำงานของสารแคนนาบินอยด์

สารแคนนาบิ น อยด์ อ อกฤทธิ์ โดยการจั บ กั บ ตั ว รั บ CB ที่ รั บ สารนี ้
โดยเฉพาะ ตัวรับสารแคนนาบินอยด์เป็ นหนึ่ งในกลุ่มตัวรับที่จับคู่
ั พบว่ามีตวั รับสารแคนนาบินอยด์
กับจี โปรตีน (ดูภาพประกอบ) ในปัจจุบน
2 ชนิ ด (CB1 และ CB2) ที่สามารถยืนยันได้
ตัวรับ CB1 ส่วนใหญ่พบได้ ในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง และ
ยังสามารถพบ CB1 ได้ ในเนื ้อเยื่อและอวัยวะบางส่วน เช่น ปอด ตับ
และไต
ตัวรับ CB2 ส่ วนใหญ่พบได้ ในเซลล์บ างชนิ ดของระบบภูมิ คุ้ม กั น
ระบบทางเดิน อาหาร และในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิ คุ้ม กั น
เช่น ม้าม และต่อมทอนซิล
สารไฟโตแคนนาบินอยด์ THC จะกระตุ้นตัวรับ CB1 และ CB2 ซึ่ง
ส่ งผลควบคุมต่อกิจกรรมในระบบกายภาพต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับ THC แล้ว CBD จะมีความสามารถในการจับกับตัวรับ CB น้ อยกว่า
และท�ำหน้ าที่ยับยัง้ กิจกรรมของตัวรับเป็ นหลัก

สารแคนนาบินอยด์ที่ ได้จากพืชมีชื่อเรียกว่าสารไฟโตแคนนาบินอยด์
ซึ่งเป็ นส่วนประกอบเฉพาะที่พบในต้นกัญชา โดยมีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบิ ไดออล (CBD) เป็ นองค์ประกอบ
หลัก เรายังพบสารแคนนาบินอยด์ชนิ ดอื่น ๆ แต่ยังไม่มีรายละเอียดที่
ชัดเจนในปัจจุบัน
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ตัวรับสารแคนนาบินอยด์
ตัวรับ CB1
ส่วนใหญ่พบได้ ในสมอง

ตัวรับ CB2
ส่วนใหญ่พบได้ ในอวัยวะ

(ฮิป โปแคมปัส ซีรเี บลลัม และซีรบี รัม)

(ม้าม ต่อมทอนซิล และเซลล์ภมู คิ มุ้ กัน)

ตัวรับทีจ่ บั คูก่ บั จี โปรตีน
CB1 และ CB2

ตัวรับ CB2 / CB1
สัญญาณ

้ ที่ ส มองหลายส่ ว นซึ่ ง ควบคุ ม
ตั ว อย่ า งเช่ น ตั ว รับ CB1 มี อ ยู่ ในพื น
การท�ำงานของสมองและพฤติกรรม สารแคนนาบินอยด์มีผลต่อการ
ตอบสนองทางประสาทสัมผัสและและการสั่งการ (การเคลือ่ นไหว) อัตรา
การเต้นของหัวใจ การตอบสนองทางอารมณ์ ความอยากอาหารและ
อาการคลื่นไส้/อาเจียน ความไวต่อความปวด การเรียนรู้ และการจดจ�ำ
และการตัดสินใจขัน
้ สูง
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หากมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาของ ECS ในมนุ ษย์มากขึน้
เราก็จะสามารถท�ำความเข้าใจการท�ำงานของสารไฟโตแคนนาบินอยด์
้ เช่นกัน
THC, CBD และสารแคนนาบินอยด์ชนิ ดอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึน
ซึ่งความรูค้ วามเข้าใจนี ้จะน� ำไปสู่การคิดค้นยาที่ดขี น
ึ้

GPCRs

ตัวรับสารแคนนาบินอยด์ เป็ นตัวรับที่จับคู่กับจี โปรตีน
(GPCRs) ซึง่ สามารถพบได้บนผิวเซลล์ของเรา กล่าวกัน
ว่าตัวรับเหล่านี ้ ‘ท�ำหน้ าที่เสมือนกล่องรับข้อความ ซึ่ง
พูดคุยกับเซลล์และร่างกายของเรา’ GPCRs ท�ำงาน
หลายหน้ าที่ ในร่างกายของเรา จึงท�ำให้ยาจ�ำนวนมาก
ซึ่งรวมถึงกัญชาทางการแพทย์ท�ำงานร่วมกับ GPCRs
มนุ ษ ย์ ส ามารถสร้า งสารเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ ซึ่ง มี
อันตรกิรยิ ากับ GPCRs CB1 และ CB2 โดยเราทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ endocannabinoids anandamide
(AEA) และ 2-arachidonoylglycerol (2-AG) มาก
ที่สุด

สมองมนุ ษย์

เซลล์ประสาท
สารไฟโตแคนนาบินอยด์

สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์

โครงข่ายประสาท

CB1 GPCR

เซลล์ประสาท
ก่อนซินแนปส์

สารสื่อประสาท

ซินแนปส์

ตัวรับ

สารตัง้ ต้น

เซลล์ประสาท
หลังซินแนปส์

กิจกรรม
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แผนภาพด้านล่างน� ำเสนอข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสารแคนนาบินอยด์ชนิ ดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่สารแคนนาบินอยด์ที่ ได้จากต้นกัญชา รวมถึงสาร
สังเคราะห์ ในห้องปฏิบัตกิ าร และที่สร้างจากร่างกายของเรา

ชนิ ดของสารแคนนาบินอยด์
สารแคนนาบินอยด์
Cannabis sativa L.

สารไฟโตแคนนาบินอยด์

สารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์
O

OH
H
(R)

O

สารสื่อประสาททีส่ ร้าง
้
ขึนในสมองซึ่งจับกับตัวรับ
สารแคนนาบินอยด์

H
O

O
HO

THC:

เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล
THC เป็ นสารประกอบหลักที่ออก
ฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาทของกัญชา
OH

HO

CBD: แคนนาบิ ไดออล

CBD เป็ นสารประกอบรองที่ ไม่

ออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาทของกัญชา
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OH
(R)

สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์

O
H
(S)

N
H

OH
(S)

H
O

Anandamide (AEA)

Nabilone:

(สารผสมราซิมิก:
ไอโซเมอริซึมแบบซิสทรานส์)
ยาสังเคราะห์ท่เี ลียนแบบฤทธิ์
ของสารแคนนาบินอยด์ THC ตามธรรมชาติ

OH

O
O

OH

2-Arachidonoylglycerol (2-AG)

4 คุณภาพและการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพของกัญชาทางการแพทย์อาจมีความแตกต่างกันมาก ซึง่ ถือเป็ นความเสี่ยงและความไม่แน่ นอนแก่
ผูป้ ่ วยและผูส้ ั่งจ่ายยา ท�ำไมคุณภาพจึงมีความส�ำคัญ
กัญชาถูกน� ำไปใช้ ในการศึกษาทางคลินิกในมนุ ษย์ และพบว่าค่อนข้าง
่ ๆ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วย
ปลอดภัยส�ำหรับผูค้ นส่วนใหญ่ เมือ่ เทียบกับยาอืน
บางรายที่บริ โภคกัญชากลับควบคุมอาการของโรคได้แย่ลง และเกิด
ผลข้างเคียงใหม่ เช่น ความอ่อนเพลีย การท�ำงานของตับผิดปกติ
และเกิดอาการท้องร่วง ไม่มียาชนิ ดใดที่ปลอดภัยที่สุด ยาทุกประเภท
สามารถก่อให้เกิดความเสีย่ งของอาการข้างเคียงและอาการไม่พงึ ประสงค์
ได้ (อาจส่งผลให้เกิดอันตราย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ โภค THC
และสารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์ท่ีออกฤทธิ์แรงในปริมาณมากจะก่อ
ให้เกิดอันตรายได้ (เช่น ความดันโลหิตต�่ำขณะเปลี่ยนท่าทางที่ส่ง
ผลให้ล้ม หรืออาการวิกลจริตระดับเบาไปจนถึงรุนแรง)

ผลิตภัณฑ์ทป่ี ลอดภัยและน่ าเชือ่ ถือทีส่ ุด คือ ผลิตภัณฑ์ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท่ีดี ในการ
ผลิตยา (GMP) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสูงสุดในการผลิตยา GMP เป็ นการ
รับ ประกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และกระบวนการผลิ ต คุ ณ ภาพระดั บ สู ง ที่ มี
มาตรฐานส�ำหรับกัญชาทางการแพทย์ หลักเกณฑ์ GMP ควรเริม่ ต้น
ตัง้ แต่ขัน
้ ตอนแรกสุ ด คือ การเพาะปลูกไปจนถึงกระบวนการผลิต
ทัง้ หมดและผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป ไม่ ใช่เพียงการควบคุมบรรจุภัณฑ์
ช่อดอกกัญชาหรือการผลิตน� ้ ำมันสกัดภายใต้หลักเกณฑ์ GMP ทุก
ขัน
้ ตอนของการผลิตยาและกระบวนการทดสอบจะต้องมีการบันทึก
ข้อมูลอย่างชัดเจน บุคลากร สถานที่ และวัตถุดิบต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานสูงสุด กระบวนการเหล่านี ้จะช่วยให้ผู้ป่วยและผู้สั่งจ่ายยาได้
รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและน่ าเชื่อถือที่สุด
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ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพอาจเป็ นยอดดอกกัญชาส�ำหรับสูดไอระเหย
แคปซูลส�ำหรับกลืน หรือสเปรย์ส�ำหรับพ่นปาก เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภทจ�ำเป็ นต้องมีการทดสอบคุณภาพที่แตกต่างกัน การ
ทดสอบเหล่านี ้มกั มีการตีพมิ พ์ ตัวอย่างเช่น โมโนกราฟของเภสัชต�ำรับ
ซึ่งระบุวธิ ีทดสอบการวิเคราะห์ยาที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยโมโนกราฟนี ้จะ
อธิบายมาตรฐานเกี่ยวกับความแรง คุณภาพ และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยา
กัญชาทางการแพทย์จำ� เป็ นต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารอิสระทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญโดยเฉพาะ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมักจะท�ำการทดสอบ:
• การตรวจสอบเอกลักษณ์ ของกัญชา – ผลิตภัณฑ์ยากัญชาทางการ
แพทย์ โดยทั่วไปต้องผลิตจากต้นกัญชา ขัน
้ ตอนแรกที่ส�ำคัญคือ
่
การทดสอบพืชวัตถุดบิ เพือยืนยันว่าเป็ นกัญชาจริง ไม่ ใช่พชื ทีม่ สี าร
ปลอมปนหรือพืชทดแทน
• การตรวจสอบเอกลั ก ษณ์ ของสารออกฤทธิ์ – ในต้ น กั ญ ชามี
สารประกอบอยู่มากมาย โดยทั่วไปการทดสอบนี ้จะต้องตรวจสอบ
หาเอกลักษณ์ ของ THC และ CBD และมักจะรวมถึงสารเทอร์ปีน
ด้วย
• การตรวจสอบจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่/ไม่มีอยู่ – ในช่วงการเพาะปลูก
ต้นกัญชาอาจพบจุลินทรีย์ท่่ีก่อให้เกิดอันตราย เช่น เชื่อราและ
แบคที เรีย ซึ่ ง อาจตกค้ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ เร็จ รูป ดั ง นั ้ นจ� ำ เป็ น
ต้ อ งมี ก ารก� ำ จั ด การปนเปื ้ อ นโดยการฉายรัง สี แ กมมาเพื่ อ ก� ำ จั ด
จุลินทรีย์ เช่น Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
โดยกระบวนการนี ้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูป
• การตรวจสอบยาฆ่าแมลงที่มีอยู่/ไม่มีอยู่ – การเพาะปลูกกัญชา
อาจมีการใช้ยาฆ่าแมลงหลายประเภท แต่ยาฆ่าแมลงทุกประเภท
ไม่ ได้รบั อนุ ญาตให้ ใช้กับกัญชา การทดสอบนี ้เป็ นการตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป ไม่มียาฆ่าแมลงปนเปื ้ อน ซึ่งจะส่งผล
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย
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่ อี ยู/่ ไม่มอี ยู่ – ต้นกัญชาสามารถดูดซับ
• การตรวจสอบโลหะหนั กทีม
โลหะหนั กจากดินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่าการสะสมทางชีวภาพ
ของโลหะหนั ก กัญชาที่เก็บเกี่ยวทุกรอบต้องมีการตรวจสอบหา
โลหะหนั กที่เป็ นอันตราย เช่น สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท
• การตรวจสอบสารแปลกปลอมที่มีอยู่/ไม่มีอยู่ – สิ่งที่ส�ำคัญคือ
วัตถุดิบพืชในขัน
้ สุ ดท้าย (และรูปแบบยาเตรียมของผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูป) ต้องไม่มีสิ่งเจือปน เช่น ดิน ฝุ่ น สิ่งสกปรก และสารปน
เปื ้ อนอื่น ๆ
• การตรวจสอบปริมาณน� ้ ำทัง้ หมด – ส� ำหรับช่อดอกกัญชาที่ ใช้
เพื่อสูดไอระเหยโดยการแปลงเป็ นไอ ปริมาณน� ้ำในขัน
้ สุดท้ายเป็ น
สิ่งส�ำคัญ ปริมาณความชืน้ ทีเ่ หมาะสม (ปริมาณน� ้ำ) ในช่อดอกกัญชา
แห้งช่วยให้มั่นใจว่าการสูดไอระเหยจะท�ำได้ง่ายเมื่อผ่านขัน
้ ตอน
การแปลงเป็ นไอ

้ ฐานของความน่ าเชื่อถือ
หลักพืน

ยาจ�ำเป็ นต้องระบุส่วนประกอบให้ชัดเจน กัญชาทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานและได้รบั การรับรอง GMP ต้องมีส่วนประกอบของสารออก
ฤทธิ์ ในปริมาณคงที่ ในทุกรอบการผลิต ซึง่ หมายความว่าผูป้ ่ วยสามารถ
บริ โภคกัญชาปริมาณเท่าเดิมได้ทกุ ครัง้ ท�ำให้แพทย์สามารถตรวจสอบ
ปริมาณการรับยาในแต่ละครัง้ ความคืบหน้ าของอาการ และลดความ
เสี่ ย งในการได้ รับ ยามากเกิ นไปรวมถึ ง อาการข้ า งเคี ย ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เหล่านี ้ควรปลอดจากจุลินทรีย์ (รา เห็ดรา และแบคทีเรีย) ยาฆ่าแมลง
และโลหะหนั กเป็ นคุณสมบัตท
ิ ส่ี �ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับผูท
้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันต�ำ่
และท�ำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อการแปลงเป็ นไอและการสูดไอระเหย
เข้าปอด ท้ายที่สุดการสร้างมาตรฐานท�ำให้สามารถเปรียบเทียบการ
ทดสอบและการศึกษาทางคลินิกต่าง ๆ เมื่อเวลาผ่านไปได้ ซึ่งเป็ น
ส่วนส�ำคัญในการสร้างข้อมูลหลักฐานส�ำหรับกัญชาทางการแพทย์
การท� ำ ให้ กั ญ ชาทุ ก รอบการผลิ ต มี คุ ณ ภาพคงที่ เป็ นเรื่ อ งท้ า ทาย
เนื่ องจากต้นกัญชามีความซับซ้อนทางเคมีและอาจแตกต่างกันมากใน
แต่ ล ะต้ น การเพาะปลู ก กั ญ ชาที่ ได้ ม าตรฐานหมายถึ ง การท� ำ ให้
องค์ประกอบของสารออกฤทธิท
์ งั ้ หมดมีความสมดุลอยูเ่ สมอ (โดยเฉพาะ
สารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีน) จึงจ�ำเป็ นต้องตรวจสอบยืนยันทุกรอบ
การผลิตในห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ จะออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ให้
แนวทางการสร้างมาตรฐานที่นิยมกันมากที่สุดคือการเลือกพันธุ์กัญชา
ที่มีความคงที่ทางพันธุกรรมและเจริญเติบโตจากเมล็ดเดียวกัน พืช
เหล่านี ้จะเติบโตโดยการเพิ่มจ�ำนวนจากวัตถุดิบพืชตัง้ ต้น การเลียนแบบส่ ว นที่ แ ยกออกมาจากต้ น แม่ จะช่ ว ยป้ องกั น ไม่ ให้ เ กิ ด
‘ความผกผันด้านพันธุกรรม’ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก
และท�ำให้พืชอ่อนแอเมื่อเวลาผ่านไป

การเพาะปลูกในร่มเทียบกับกลางแจ้ง

ยังคงมีการถกเถียงอย่างต่อเนื่ องในการสร้างมาตรฐานเกีย่ วกับการเพาะ
ปลูกกัญชาในร่มและกลางแจ้ง เนื่ องจากองค์ประกอบทางเคมีของ
กัญชาถูกก�ำหนดโดยพันธุกรรมของพืช และปริมาณสารรวมในพืชจะ
ถูกควบคุมโดยสภาวะการเติบโตของพืชเป็ นส่วนใหญ่
การเพาะปลูกในร่มทีม่ กี ารควบคุมทีส่ มบูรณ์ ท�ำให้สามารถผลิตช่อดอก
กัญชา (ดอกเพศเมียแห้งทัง้ ดอก) และสารสกัดจากพืชทัง้ ต้น (ประกอบ
ด้วยสารแคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีน) ที่เป็ นไปตามมาตรฐานทัง้ หมด
ได้ตลอดปี การควบคุมสภาวะการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทาง
พันธุกรรมของพืชทัง้ หมดจึงสร้างผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่ปราศจากสาร
ปนเปื ้ อน และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่แน่ นอน การผลิตช่อดอกกัญชา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทางเภสัชกรรมของ GMP จะเป็ นไปได้ก็ต่อ
เมื่ออยู่ ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ และใช้พืชที่มี
ความคงที่ของพันธุกรรม
การเพาะปลูกกลางแจ้งทัง้ ในแปลงปลูกหรือเรือนกระจกท�ำให้กัญชาไม่
สามารถระบุพันธุกรรมได้แน่ นอน และไม่มีมาตรฐานการเพาะปลูก
กลางแจ้งเหมาะส�ำหรับการสกัดสารแคนนาบินอยด์เดีย่ ว (ได้แก่ THC
หรือ CBD) การเพาะปลูกกลางแจ้งจากเมล็ดท�ำให้เกิดพืชที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่ ไม่เหมือนกันและมีปริมาณสารออกฤทธิท
์ ี่ ไม่
แน่ นอน สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผล
ให้มีแนวโน้ มจะเกิดการถ่ายละอองเรณู ข้ามดอกซึ่งจะลดปริมาณ และ
คุณภาพของสารแคนนาบินอยด์ ในพืช รวมถึงยังเพิม่ ความเสี่ยงในการ
ปนเปื ้ อนยาฆ่าแมลง โลหะหนั ก และรา แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ในกลุ่ม
ฟังไจที่เป็ นอันตราย

การท�ำให้พชื ในแต่ละรอบการผลิตมีคณ
ุ สมบัตคิ งทีเ่ ป็ นเรือ่ งยากล�ำบาก
อย่างยิ่ง ขณะนี ้มีเพียงบริษัท Bedrocan ในเนเธอร์แลนด์เท่านั ้นที่
สามารถผลิตช่อดอกกัญชาที่เป็ นไปตามมาตรฐานทัง้ หมด พร้อมการ
รับรองของ GMP
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จากการเพาะปลูกกัญชาสู่ช่อดอกกัญชา
ภาพประกอบด้านล่างน� ำเสนอวงจรการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในร่มและการผลิตช่อดอกกัญชาคุณภาพระดับเภสัชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
และได้รบั การรับรอง GMP

การตัดกิ่งตอน

พืชถูกน� ำไปวางในฉนวนใยหิน

20

พืชถูกน� ำไปวางในห้องเพาะ

ต้นกัญชาที่เก็บเกี่ยวได้ถูกน� ำมาอบแห้ง

ล�ำต้นและใบถูกน� ำออก

ช่อดอกกัญชาถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
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5 รูปแบบยาเตรียมและการให้ยา
่ ๆ ทีม่ รี ปู แบบยาเตรียมหลากหลายประเภท (เช่น การสูดไอระเหย
กัญชาทางการแพทย์กเ็ หมือนกับยาชนิ ดอืน
การให้ยาทางปาก การส่งยาผ่านผิวหนั ง) เพือ่ สนองความต้องการของผูป้ ่ วยทีแ่ ตกต่างกันไป วิธกี ารบริหารยา
หรือรับกัญชาทางการแพทย์จะขึน้ อยูก่ บั รูปแบบยาเตรียม
ในเนื ้อหาส่วนนี ้ เราจะมาพูดถึงวิธีการรับกัญชาทางการแพทย์ที่เป็ นที่
นิ ยมที่สุดในหมู่ผู้ป่วยทั่วโลก และในเนื ้ อหาส่ วนถัดไปเราจะพูดถึง
กระบวนการที่กัญชาถูกดูดซึม กระจายตัว เผาผลาญ และขับออก (น� ำ
ออก) จากร่างกายของเรา

รูปแบบยาเตรียมมีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วย ได้แก่:
• ผู้ป่วยรับยาเข้าไปตามปริมาณที่ก�ำหนดในแต่ละวันหรือไม่
• พวกเขารับยาเมื่อไร (ช่วงเวลาของวัน)
• พวกเขารับยาบ่อยเพียงใด (ความถี่ ในการใช้)
• พวกเขาต้องได้รบั ยาปริมาณเท่าไร (ปริมาณการรับยารวมใน
แต่ละวัน)
้ และจะทนอาการข้างเคียงเหล่านั ้น
• อาการข้างเคียงที่เกิดขึน
อย่างไร

การสูดไอระเหย – ด้วยปอด
รูปแบบยาเตรียม

การใช้เครื่องพ่นไอระเหยหรือเครื่องมือสู ดไอระเหยทางการ
แพทย์ ผู้ป่วยจะสูดดมสารแคนนาบินอยด์ (จากช่อดอกกัญชา)
ในรูปแบบไอระเหยซึ่งจะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดผ่านทาง
ปอด
การสูดไอระเหยได้รบั การพิสูจน์ วา่ เป็ นวิธกี ารบริหารยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ปอดจะดูดซึมไอระเหยทีส่ ดู ดมเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว ยาออกฤทธิ์ ได้ทน
ั ที
จึงถือว่าเป็ นทางเลือกทีด่ สี �ำหรับผูป้ ่ วย ไอระเหยจะมีสารแคนนาบินอยด์
และเทอร์ปีนในปริมาณทีส่ ม�ำ่ เสมอและวัดค่าได้รวดเร็วของการออกฤทธิ์
้ หรื อ การรั บ ยาในปริ ม าณที่
ยาท� ำ ให้ ก ารปรั บ ขนาดยาท� ำ ได้ ง่ า ยขึ น
เหมาะสมโดยไม่เกิดอาการข้างเคียง และยังบรรเทาอาการได้อย่าง
รวดเร็ว ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ทถี่ กู น� ำส่งจะขึน้ อยูก่ บั ความลึกของ
การสูดลมหายใจและการกลัน้ หายใจ แม้วา่ การสูดไอระเหยจะท�ำให้ระดับ
สารแคนนาบินอยด์ ในเลือดสูง แต่ผลที่ ได้เมื่อเทียบกับการบริหารยา
้ กว่า
ทางปากแล้วจะมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่สัน

เครือ่ งพ่นไอระเหยทางการแพทย์

เนื่ องจากการสู บ กั ญ ชายั ง คงมี ค วามเสี่ ย งปัจจุ บั น ผู้ ป่ วยจึ ง มองหา
เครื่องพ่นไอระเหยหรือเครื่องมือสูดไอระเหยแบบพกพาที่น่าเชื่อถือ
และราคาไม่สูงมาก งานวิจัยระบุวา่ การพัฒนาเครือ่ งพ่นไอระเหยและ
เทคโนโลยี ก ารสู ด ไอระเหยยาจะมี ค วามก้ า วหน้ าอย่ า งมากในด้ า น
คุณภาพของอุปกรณ์
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เครื่องพ่นไอระเหยทางการแพทย์ส�ำหรับการบริหารยาโดยใช้ช่อดอก
กัญชาอาจท�ำให้เรานึ กถึงบุหรี่ ไฟฟ้ า ซึ่งในความเป็ นจริงแล้วมีความ
แตกต่า งกั น อยู่ ม าก โดยไอระเหยจะไม่ มี ส่ว นประกอบของนิ โคติน
โพรไพลีนไกลคอนเหลว กลีเซอรอล และกลิน
่ รสสังเคราะห์ รวมถึงไม่มี
ควันไอระเหยขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นพิษและรบกวนผูอ้ น
ื่ เครือ่ งพ่นไอระเหย
่ งมือสูดไอระเหย) เป็ นเครือ่ งมือที่น�ำส่งยาที่มีประสิทธิภาพ
(หรือเครือ
ปลอดภัย และผู้ป่วยใช้งานง่าย

การสูบ

ท้ายที่สุดแล้ว การสู บกัญชาทางการแพทย์จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผูป้ ่ วยจึงไม่แนะน� ำให้ ใช้วธิ กี ารนี ้ สารประกอบไพโรไลซิสที่
เป็ นพิษจะถูกสร้างขึน้ เมือ่ มีการสูบ (หรือการเผาไหม้) โดยทัว่ ไปจะมีการ
ม้วนช่อดอกกัญชาท�ำเป็ น ‘บุหรีส่ อดไส้กญ
ั ชา’ และสูดสารแคนนาบินอยด์
ในรูปแบบควันเข้าไปยังปอด ยาจะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดผ่านทาง
ปอด การสูบกัญชาท�ำให้ยาออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นผลภายใน
่ี าที แม้วา่ การสูบจะท�ำให้ระดับสารแคนนาบินอยด์ ในเลือดสูง แต่
ไม่กน
้ กว่า
ผลลัพธ์ท่ี ได้เมื่อเทียบกับการให้ยาทางปากแล้ว จะมีระยะเวลาสัน
ยิ่ ง ไปกว่า นั ้ นหากกั ญ ชาไม่ ได้ม าตรฐาน ปริม าณ THC และ CBD
ในช่ อ ดอกกั ญ ชาอาจแตกต่ า งกั น อย่ า งมากในแต่ ล ะรอบการผลิ ต
้ อยู่กับความลึกของการสูดลมหายใจ
ปริมาณ THC ที่ถูกน� ำส่ งจะขึน
ปริมาณในการสูบ และระยะเวลาการกลัน
้ หายใจ

ช่อดอกกัญชาคุณภาพระดับเภสัชภัณฑ์

เพื่อให้ ไอระเหยสามารถน� ำส่ งสารแคนนาบินอยด์และบ�ำบัด
รักษาโรคในระดับคงที่ ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ ใช้ ต้องมีคุณภาพ
ระดับเภสัชภัณฑ์ ช่อดอกกัญชาควรมีมาตรฐานทางพันธุกรรม
และเคมีตามมาตรฐานทางเภสัชกรรม ในมุมมองเรื่องความ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ช่อดอกกัญชาควรปราศจากจุลินทรีย์ การ
ปนเปื ้ อนยาฆ่าแมลง สิง่ เจือปน และโลหะหนั ก ซึง่ เป็ นคุณสมบัติ
ที่ท�ำให้ ไอระเหยปลอดภัยส�ำหรับการสูดเข้าปอด
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ทางปาก – ผ่านทางปาก
รูปแบบยาเตรียม

สารแคนนาบินอยด์ (สารสกัดจากพืชทัง้ ต้นหรือสารแคนนาบินอยด์
สกัดแยก) ที่ ให้ทางปากโดยการกลืน (ทางปาก) หรือดูดซึมจาก
ทางใต้ลิน
้ เมื่อกลืนยาเข้าไป ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทาง
กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ และตับ เมื่อให้ยาดูดซึมทางใต้ลน
ิ ้ ยาจะ
ไม่ผ่านตับและเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง

ยาเตรียมส�ำหรับการให้ทางปากเป็ นรูปแบบยาเตรียมทีค่ น
ุ้ เคย รูปแบบ
เหมือนกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่แล้ว ช่วยให้การบริหารยาท�ำได้ง่าย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สารสกัดกัญชาเข้มข้นจึงเริม่ ได้รบั ความนิ ยมมากขึน้

น� ้ำมัน

้ สารสกัดจาก
ผู้ป่วยเริม่ หันมาใช้สารสกัดจากช่อดอกกัญชากันมากขึน
กัญชาทัง้ ต้นมีสารแคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีนในรูปแบบยาเตรียม
ที่มีความเข้มข้น จึงมักถูกเรียกว่า “น� ้ำมัน” เนื่ องจากมีเนื ้อเหนี ยวหนื ด
สีเข้ม สารสกัดจะถูกละลายในน� ้ำมัน (เช่น น� ้ำมันมะกอก ทานตะวัน
้
ถั่วลิสง) เพื่อท�ำหน้ าที่เป็ นตัวพาและช่วยให้การบริหารยาท�ำได้ง่ายขึน
การใช้ยาในแต่ละครัง้ สามารถท�ำโดยใช้หลอดหยดหยดยาไว้ ใต้ลิน
้
ยาจะถูกดูดซึมผ่านชัน
้ เยื่อเมือกบุผิวในปาก (เรียกว่าการดูดซึมใต้ลิน
้ )
และจะเข้าไปสู่กระแสเลือด
การน� ำส่ งยาใต้ลิน
้ เป็ นการบริหารยาที่สามารถเพิ่มปริมาณยารวมที่
ร่างกายรับได้ หมายความว่าผู้ป่วยรับยาปริมาณเพียงเล็กน้ อย แต่ยัง
คงให้ ได้ผลการรักษาเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับการกลืนแคปซูลหรือ
การดืม่ ชา รูปแบบยาเตรียมส�ำหรับการให้ยาใต้ลน
ิ ้ เป็ นยาเตรียมรูปแบบ
ที่มีความน่ าเชื่อถือ

สเปรย์

สเปรย์ก็เป็ นการบริหารยาใต้ลิน
้ เหมือนกับการใช้น�้ำมัน ตัวอย่างเช่น
Sativex™ ซึ่งเป็ นรูปแบบยาเตรียม (ฉี ดพ่นในช่องปาก) ที่ ได้มาตรฐาน
ทางเภสั ชกรรม ผลิตมาจากกัญชาสองสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์หนึ่ ง
ผลิ ต THC เป็ นหลั ก และอี ก สายพั นธุ์ ห นึ่ งผลิ ต CBD เป็ นหลั ก
สารประกอบออกฤทธิ์ THC และ CBD ในสัดส่วนที่แน่ นอนจะถูกน� ำ
ไปละลายในสารละลายแอลกอฮอล์ ก่อนจะน� ำไปบรรจุในขวดยาพ่น
แบบก�ำหนดขนาด ซึ่งใช้พ่นใต้ลน
ิ้

แคปซูล

รูปแบบยาเตรียมชนิ ดหนึ่ งส�ำหรับการให้ทางปาก คือ แคปซูล โดยทัว่ ไป
แคปซูลจะประกอบด้วยสารแคนนาบินอยด์เดีย่ ว (คือ THC และ CBD)
ในปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ที่ แ น่ นอนละลายอยู่ ในน� ้ ำมั น ตั ว พา
แคปซูลเมื่อถูกกลืนแล้วจะแตกตัวออก ยาจะถูกปล่อยออกมาก่อน
ที่จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ อัตรา (เวลา) ในการดูดซึม
่ ๆ เช่น
อาจไม่สามารถคาดการณ์ ได้ และอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยอืน
มีอาหารอยู่ ในระบบทางเดินอาหาร หรือผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหว (ออก
ก�ำลังกาย/เดิน) ประเด็นที่น่าสนใจคือ THC มีผลให้อัตราความเร็วของ
การส่ งอาหารออกจากกระเพาะช้ าลง ( จากกระเพาะไปสู่ ล�ำไส้ ) การ
บริหารยาทางปาก (โดยการกลืน) ส่งผลให้เวลาการออกฤทธิข์ องยาช้าลง
ความเข้ ม ข้ นของระดั บ ยาในเลื อ ดลดลง และระยะเวลาที่ ย าออก
้ เมื่อเทียบกับการสูดไอระเหย ปริมาณสารแคนนาบินอยด์
ฤทธิ์นานขึน
้ กับกระบวนการเมแทบอลิซึมในตับและปริมาณอาหารใน
รวมจะขึน
กระเพาะอาหาร ซึ่งเท่ากับว่าปริมาณการรับยาทางปากอาจไม่มีความ
แน่ นอน และไม่สามารถคาดการณ์ ได้

ชาหรือสารละลาย

ผูป้ ่ วยบางส่วนบริ โภคกัญชาทางการแพทย์ ในรูปแบบชา (ช่อดอกกัญชา
แช่ ในน� ้ ำร้อน) เมื่อผู้ป่วยดื่มชา สารแคนนาบินอยด์จะถูกดูดซึม
ในกระเพาะและล� ำ ไส้ เ ล็ ก และเช่ น เดี ย วกั บ การให้ ย าทางปาก
ปริมาณสารแคนนาบินอยด์รวมจะขึน้ กับกระบวนการเมแทบอลิซมึ ในตับ
และปริมาณอาหารในกระเพาะอาหาร ซึง่ หมายความว่าการบริหารยาด้วย
ชาอาจไม่มีความแน่ นอนและไม่สามารถคาดการณ์ ได้

ยิ่งไปกว่านั ้น ชาส่วนใหญ่มักมีความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์ต่ำ�
สารประกอบในชาจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาในการต้ม ปริมาณของชา
ที่จัดเตรียม และระยะเวลาในการเก็บ ซึ่งหมายความว่าการบริหารยา
ด้วยชาอาจท�ำให้ผลการรักษาโรคไม่แน่ นอน

อาหาร

รูปแบบยาเตรียมจากพืชทัง้ ต้นอีกประเภทหนึ่ ง คือ อาหาร เช่น คุกกี/้
บราวนี่ การรับประทานอาหารเหล่านี ้ยากต่อการควบคุมปริมาณองค์ประกอบสารแคนนาบินอยด์ที่ ได้รบั ให้คงที่ ผู้ป่วยอาจรับยาเกินขนาด
ได้ง่าย เนื่ องจากยาอาจออกฤทธิ์หลังผ่านไปราว 2-3 ชั่วโมง และผู้ป่วย
อาจรับประทานยาครัง้ ที่สองหากพวกเขาต้องรอยาออกฤทธิ์
ผลการรักษาโรคอาจไม่แน่ นอนนั กเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาให้ทาง
ปากที่ ได้มาตรฐาน และส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานานกว่ายาจะออกฤทธิ์
จึงท�ำให้อาหารไม่ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการบ�ำบัดรักษาโรค

ความส�ำคัญของการสร้างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันมีจ�ำหน่ ายอยู่มากมายในตลาด คุณภาพและ
้ อยู่กับคุณภาพของ
ความน่ าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ ขึน
วัตถุดิบตัง้ ต้น ซึ่งได้แก่ช่อดอกกัญชา เนื่ องจากบริษัทที่สกัด
สารส�ำคัญจากกัญชาส่วนใหญ่ ไม่ ได้ ใช้ชอ่ ดอกกัญชาที่ ได้มาตรฐาน
ครบถ้วน ปริมาณสารแคนนาบินอยด์รวมในสารสกัด จึงมักแตก
ต่างจากปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากยา ฉลากยาของบางบริษัทจะ
แสดงรายละเอียดความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์ ‘ที่ตงั ้ ไว้’
เนื่ องจากความเข้ ม ข้ นของสารแคนนาบิ น อยด์ ในกั ญ ชาซึ่ ง
เป็ นวัตถุดิบตัง้ ต้นจะแตกต่างกันในแต่ละรอบการผลิต ความ
เข้มข้นของยาที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ได้นี้สร้างความกังวลเกีย่ ว
กับความปลอดภัยของผูป้ ่ วย เนื่ องจากคุณภาพของยาจากกัญชา
ส่ ว นหนึ่ งถู ก ก� ำ หนดจาก ‘ความแม่ น ย� ำ ของขนาดยา’ และ
‘ความแม่นย�ำในการรับยาซ�ำ้ ’
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การส่งยาผ่านผิวหนั ง (Transdermal)
การบริหารยาผ่านทางผิวหนั ง
รูปแบบยาเตรียม

Transdermal เป็ นการส่งยาผ่านผิวหนั ง

รูปแบบยาเตรียมโดย
ทั่วไปได้แก่ครีมที่ทาลงบนผิวหนั งหรือเยื่อเมือกบุผิว และแผ่น
แปะผิวหนั ง ซึ่งเป็ นการแปะแผ่นติดที่มียาอยู่ลงบนผิวหนั ง
โดยตรง ผูป้ ่ วยจะค่อย ๆ ได้รบั ยาปริมาณทีเ่ ฉพาะเจาะจงในเวลา
ที่ก�ำหนด

รูปแบบยาเตรียมที่ส่งผ่านทางผิวหนั งได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งาน
ทางคลิ นิ กและการน� ำไป ใช้ ง าน ปัจจุ บั น มี ก ารใช้ รูป แบบยานี ้ เพื่ อ
รักษาอาการทางผิวหนั งบางประเภทและอาการปวดกล้ามเนื ้อเฉพาะที่
หรือปวดข้อ
สารแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่ ไม่ชอบน� ้ำ (แทบไม่เกาะกับน� ้ำ) จึงท�ำให้
หารูปแบบยาเตรียมส�ำหรับการบริหารยาทางผิวหนั งที่น่าเชื่อถือและ
สามารถท�ำให้ระดับความเข้มข้นยาในเลือดอยู่ ในระดับที่เหมาะสมได้
ยาก อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนาโนรูปแบบใหม่อาจพิชิตข้อจ�ำกัดนี ้ ได้
รูปแบบยาเตรียมแบบครีมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ทาและออกฤทธิเ์ ฉพาะที่
ซึ่งไม่จ�ำเป็ นต้องมีการส่งผ่านผิวหนั งไปสู่กระแสเลือด
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ความส�ำคัญของรูปแบบยาเตรียม

รูปแบบยาเตรียมของกัญชาทางการแพทย์จะเป็ นตัวก�ำหนด
ช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์ ความแรง และระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์
(การกระจายยาและการออกฤทธิข์ องยาในร่างกายของเรา) ปัจจัย
หลักที่ก�ำหนดการเลือกรูปแบบยาเตรียมได้แก่:
• ความแม่นย�ำของขนาดยา – ความแม่นย�ำของวิธกี ารบริหาร
ยาจะวัดจากการที่ ได้รบั ยาตามปริมาณที่ตอ้ งการหรือไม่ เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ ให้ ได้รบั ยาต�ำ่ กว่าขนาดหรือเกินขนาด และเกิด
อาการข้างเคียง
• ชีวปริมาณออกฤทธิ์ – ปริมาณยาบางส่วนทีเ่ ข้าสูก่ ระแสเลือด
เพื่อให้ผลด้านการบ�ำบัดรักษาโรค โดยทั่วไปการฉี ดยาเข้า
เส้ นเลือดด�ำท�ำให้ ได้รับชีวปริมาณออกฤทธิ์ (โดยตรงเข้า
กระแสเลือด) มากที่สุด ตามมาด้วยรูปแบบยาเตรียมส�ำหรับ
การสูดไอระเหย การให้ยาใต้ลิน
้ การให้ยาผ่านเยื่อเมือกข้าง
แก้มในปาก การให้ยาผ่านทวารหนั ก ปากและผิวหนั งตาม
ล�ำดับ
• การเริม
่ ออกฤทธิ์ของยา – ระยะเวลาที่ ใช้กอ่ นจะรูส้ ึกถึงฤทธิ์
ของยา
• ระยะเวลาออกฤทธิ์ – ช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์
• ความแม่นย�ำในการรับยาซ�ำ้ - ระดับปริมาณยาที่ ให้ผู้ป่วย
เพื่อให้ ได้รบั ผลรักษาแบบเดิมควรจะมีความแม่นย�ำ
• ความปลอดภัย – รูปแบบยาเตรียมที่ ใช้งานง่าย มีคณ
ุ ภาพดี
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายและอาการข้างเคียงที่ ไม่สามารถ
ทนได้

6 สารแคนนาบินอยด์ออกฤทธิ์ ในร่างกายได้อย่างไร
การก�ำหนดว่ายาจะท�ำงานอย่างไรในร่ายกายผู้ป่วยแต่ละรายเป็ นเรือ่ งส�ำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของยา การทีส่ ารแคนนาบินอยด์ THC และ CBD กระจายในร่างกาย (เภสัชจลนศาสตร์) แตก
ต่างกันไปโดยขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารได้รบั ยา ระยะเวลาออกฤทธิจ์ ะขึน้ กับขนาดยา รูปแบบยาเตรียม และวิธกี ารให้ยา
ทัง้ ทางปอด ปาก ล�ำไส้ หรือผิวหนั ง

THC และ CBD ส่วนใหญ่ที่พบในกัญชามักอยู่ ในรูปกรดที่ ไม่ออกฤทธิ์

จึงต้องมีการให้ความร้อนเพือ่ เอากลุม่ คาร์บอกซิลออกเพือ่ ให้ THC และ
CBD ออกฤทธิ์ ได้ ในทางปฏิบต
ั ิ กระบวนการนี เ้ รียกว่า “ดีคาร์บอกซิเลชัน
่ ”

โดยจะให้ความร้อนช่อดอกกัญชาในเครือ่ งพ่นไอระเหย หรือให้ความร้อน
กับสารสกัดจากช่อดอกกัญชาก่อนจะน� ำไปใส่ ในสารละลาย
การดูดซึมสารแคนนาบินอยด์ทส่ี ดู ไอระเหยเข้าไปจะส่งผลให้ระดับความ
ี่ าที (ดูทรี่ ปู ภาพ)
เข้มข้นในเลือดเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ (จุดสูงสุด) ภายในไม่กน
ฤทธิ์ต่อสมองจะเริ่มแสดงผลภายในไม่ก่ีวินาทีจนถึงไม่ก่ีนาที และจะ
ออกฤทธิ์สูงสุดหลังจากผ่านไป 15-30 นาที โดยฤทธิ์จะหมดภายใน
2-3 ชั่วโมง
การกลืนสารแคนนาบินอยด์จะท�ำให้การดูดซึมช้าลง ความเข้มข้นสูงสุด
ในเลือดจะมีปริมาณน้ อยกว่าและเกิดขึน้ ช้าลง เมือ่ รับสารผ่านการกลืน
ฤทธิต์ อ่ สมองจะแสดงผลช้าลง 30-90 นาที และจะออกฤทธิส์ ูงสุดหลัง
จากผ่านไป 2-3 ชั่วโมง ฤทธิ์จะมีผลอยู่ราว 4-12 ชั่วโมง
ชีวปริมาณออกฤทธิ์เป็ นการระบุสัดส่วนยาที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด
หลังจากให้ยา ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของ THC และ CBD เมื่อให้ยาทาง
ปากมีคา่ ต�ำ่ การสูดไอระเหยสารแคนนาบินอยด์ จึงมีประสิทธิภาพดีกว่า
และมีความน่ าเชื่อถือมากกว่า เมื่อเทียบกับการให้สารผ่านทางปาก

เภสัชจลนศาสตร์

เภสัชจลนศาสตร์มตี วั ย่อคือ PK เภสัชจลนศาสตร์เป็ นการศึกษา
การเคลื่อนที่ของยาเมื่อเข้าสู่รา่ งกาย โดยมีตวั ย่อ ADME ที่ ใช้
อธิบายการดูดซึม (Absorption) การกระจายตัว (Distribution)
กระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) และการขับออก
้ สุดท้าย
(Excretion) จากร่างกายในขัน

Plasmaมข้drug
concentration
ความเข้
นของยาในพลาสมา

การดูดซึมและการกระจายตัว

่ความเข้
ระยะเวลาที
มข้นของ
Time of
maximum
ยาในเลื
งสุด
drugอดสู
concentration
Maximum
(peak)
ความเข้
มข้นของยามาก
่สุด (สูconcentration
ทีdrug
งที่สุด)

Time
ระยะเวลา

ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ของยาเป็ นการอธิบายความเข้มข้นของยาใน
พลาสมาเลือดในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
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THC และ CBD เป็ นสารประกอบที่ละลายได้ ในไขมัน (เกาะกับไขมัน

ได้ด)ี ซึง่ จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วผ่านปอด ซึง่ ส่งผลให้การสูดไอระเหย
ท�ำได้สะดวกและเป็ นวิธีการบริหารยาที่ออกฤทธิ์เร็ว ท�ำให้การไทเทรต
้ และได้รับผลทางชีวภาพที่ต้องการ
ปรับปริมาณยาที่ต้องการง่ายขึน
THC ที่สูดดมเข้าไปประมาณ 25% จะเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด

้ อย่ า งช้ า ๆ
การก� ำ จั ด สารแคนนาบิ น อยด์ แ ละเมทาบอไลท์ เ กิ ด ขึ น
เนื่ องจากสารพวกนี ้ เคลื่ อ นที่ อ อกจากไขมั น และเนื ้ อ เยื่ อ อื่ น ๆ ใน
ร่างกายกลับเข้าไปสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ

การกระจายตัวของสารแคนนาบินอยด์ ในร่างกายถูกก�ำหนดจากการ
จับตัวกับไขมัน (การละลายในไขมันของสาร) และการจับกับโปรตีน
ในเลือด THC จะกระจายตัวไปทั่วทัง้ ร่างกาย โดยเฉพาะในเนื ้ อเยื่อ
้ ตามความถี่ ในการใช้สาร
ไขมัน การสะสม THC ในร่างกายจะเพิ่มขึน
้
และระยะเวลาในการใช้สารที่เพิ่มขึน

กระบวนการเมแทบอลิซึมและการก�ำจัดออก

สารแคนาบินอยด์สว่ นใหญ่จะผ่านกระบวนการเมแทบอลิซมึ โดยใช้กลุม่
เอนไซม์ ในตับที่เรียกว่าไซโตโครม พี 4 50 (CYP450) เช่นเดียว
่ ๆ อีกมากมาย เอนไซม์เหล่านี ้จะเปลีย่ นแปลงสารแคนาบินอยด์
กับยาอืน
ทางเคมีเพือ่ น� ำสารออกจากร่างกาย (การขับออก) นอกเหนื อจากตับแล้ว
เนื ้ อ เยื่ อ อื่ น ๆ เช่ นหั ว ใจและปอดก็ ส ามารถน� ำสารแคนาบิ น อยด์
ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมได้แม้ว่าจะท�ำได้ ในระดับที่น้อยกว่า
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของ THC และ CBD มีแนวทางทีค่ ล้ายคลึงกัน
การก� ำ จั ด ยาออกเป็ นการน� ำยาออกจากร่า ยการของเราโดยสมบู ร ณ์
กระบวนการเมแทบอลิซึมเป็ นวิธีหลักในการน� ำ THC ออกจากร่างกาย
ในขณะที่ CBD จะถูกขับออกโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายใน
ระยะเวลา 5 วันหลังจากรับยาไปครัง้ หนึ่ ง THC จะถูกขับออกไปประมาณ
้ ผ่าน
80–90% การขับออกของ THC และเมทาบอไลท์ของมันเกิดขึน
ทางอุจจาระและปัสสาวะ หลังจากสูดไอระเหยเข้าไปแล้ว ปริมาณสารที่
ดูดซึมราว 25% จะถูกขับออกผ่านปัสสาวะ และ 65% ถูกขับออกผ่าน
ทางอุจจาระ THC ปริมาณเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้นที่ถูกขับออกโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ยาที่ ได้รบั ทางปากปริมาณน้ อยกว่า 5% ถูก
พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ในอุจจาระ เมทาบอไลท์ของ THC
พบได้ ในปัสสาวะและอุจจาระเป็ นระยะเวลาหลายสัปดาห์

28

กระบวนการเมแทบอลิซึมในตับและ THC

เมทาบอไลท์เป็ นสารทีส่ ร้างขึน้ ระหว่างกระบวนการเมแทบอลิซมึ
ซึ่งเป็ นผลผลิตที่แยกออกมา หลังจากกลืนยาเข้าไป ยาจะถูก
ดูดซึมในล�ำไส้เล็กและถูกพาไปยังตับก่อนจะผ่านกระบวนการ
เมแทบอลิ ซึ ม ซึ่ ง เรีย กว่า กระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ในตั บ
กระบวนการเมแทบอลิซึมในตับจะลดความเข้มข้นของยาลงไป
อย่างมาก ซึ่งท�ำให้ปริมาณยาดัง้ เดิมเพียงส่วนหนึ่ งเท่านั ้นที่เข้า
สู่ระบบไหลเวียนเลือด ในบางกรณี เมทาบอไลท์อาจออกฤทธิ์
แรงและยาวนาน ส�ำหรับ THC นั ้น เมทาบอไลท์ 11-hydroxy่ จิตประสาทมากกว่า THC เป็ น
THC (11-OH-THC) ออกฤทธิ์ตอ
สองเท่า การบริหารยา THC โดยการสูดไอระเหยจะเป็ นการ
หลีกเลี่ยงกระบวนการเมแทบอลิซึมในตับและการเปลี่ยนเป็ น
11-OH-THC อย่างรวดเร็ว

7 การสั่งจ่ายยากัญชาทางการแพทย์
เมือ่ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและถูกต้อง ยาจะมีประสิทธิผลในการรักษาหรือป้ องกันโรคได้ แต่ถา้ หากถูก
น� ำไปใช้อย่างไม่ถกู ต้อง ก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายได้ ซึง่ รวมถึงกรณี ของกัญชาทางการแพทย์ ในเนื ้อหาส่วนนี ้เรา
จะพูดถึงการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์
ยากัญชาทางการแพทย์เป็ นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ รวมถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
้ มา ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการวิจัยทางคลินิก
และคลินิกที่เพิ่มขึน
ส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นไปทีผ่ ลด้านการบ�ำบัดรักษาโรคของสารแคนนาบินอยด์
ในรูปแบบยาระงับปวดจากอาการปวดเรือ้ รังจากโรคเส้นประสาท รวมถึง
รูปแบบของยากระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง และการรักษา
ภาวะกล้ามเนื ้อหดเกร็งจากโรคปลอกประสาทเสื่อม ข้อบ่งใช้อื่น ๆ ยัง
รวมถึงอาการวิตกกังวล อาการทางจิต และอาการปวดกล้ามเนื ้อเรือ้ รังทัว่
ร่างกาย เป็ นต้น และเมือ่ ไม่นานมานี ้กม็ กี ารค้นพบสารแคนนาบิ ไดออล
(CBD) ว่าเป็ นสารแคนนาบินอยด์เดี่ยวซึ่งมีแนวโน้ มจะมีฤทธิ์บ�ำบัด
รักษาโรคลมชักในเด็กได้ การทดลองทางคลินิกช่วยให้ ได้รับข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับภาวะโรคที่เกี่ยวข้องและปริมาณการให้ยา ขณะที่ข้อมูล
สนั บสนุ นใหม่ทต่ี พ
ี มิ พ์ออกมาเกีย่ วกับสารเคมี ในพืช การเพาะปลูก การ
วิเคราะห์ คุณภาพ และการบริหารยา ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติ ในการ
สั่งจ่ายยา

่ ๆ ขณะนี ้ยงั คงมีขอ้ มูลทางคลินิกไม่เพียงพอหรือผล
ส�ำหรับภาวะโรคอืน
การศึกษาออกมาในเชิงลบ ซึ่งภาวะดังกล่าวรวมถึงโรคลมชัก (เฉพาะ
โรคลมชักในเด็กที่ดือ้ ยา) กลุ่มอาการทูเร็ตต์ ต้อหินที่ ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยา โรคไฟโบรมัยอัลเจีย ภาวะป่ วยทางจิตจากเหตุการณ์
รุนแรง ความผิดปกติด้านการนอน ความผิดปกติ ในการควบคุมการ
ขับถ่ายปัสสาวะ อาการบางอย่างของโรคพาร์กินสัน และโรคซึมเศร้า
เมื่อหลักฐานสนั บสนุ นทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถรองรับการใช้งาน
กับภาวะโรคบางประเภทได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาวิจยั ทางคลินิกเพียง
ไม่กช่ี น
ิ ้ งานก็ ไม่อาจสะท้อนถึงศักยภาพของกัญชาทางการแพทย์ตอ่ โรค
บางชนิ ดในผู้ป่วยบางราย

ภาวะโรคทีม่ ีแนวโน้ มจะใช้ประโยชน์ ทางการ
แพทย์ ได้

อาการปวดเรือ้ รังอย่างรุนแรงถือได้วา่ เป็ นสาเหตุหลักที่ผู้ป่วยใช้กัญชา
ทางการแพทย์ อาการปวดมีอยู่หลายประเภท และสารแคนนาบินอยด์
ไม่สามารถส่งผลแบบเดียวกันต่ออาการปวดแต่ละประเภทจนถึงปัจจุบน
ั
ประโยชน์ ด้านการบ�ำบัดรักษาโรคของกัญชาทางการแพทย์พบได้ ใน
การศึกษาอาการปวดจากเส้นประสาทเท่านั ้น ซึ่งเป็ นอาการปวดที่เกิด
จากการบาดเจ็บหรือโรคซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทการรับรู้ เมื่อ
เทียบกันแล้ว การศึกษาที่วดั ผลต่ออาการปวดรุนแรง (เช่น อาการปวด
หลังผ่าตัด) มักพบว่าไม่มผี ลประโยชน์ ในการรักษา ความแตกต่างนี ้มี
แนวโน้ มจะเกี่ยวข้องกับการท�ำงานของสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ต่อ
อาการปวดแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามกลไกเบือ้ งหลังความแตกต่างที่
้ นี ้ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน
เกิดขึน

มีการวิจัยทางคลินิ กที่ สนั บสนุ นการใช้ กัญชาทางการแพทย์ ในบาง
สภาวะ ซึ่งรวมถึง:
• อาการปวดเรือ้ รัง อาการปวดบางประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับระบบประสาท
ซึ่งเกิดจากเส้นประสาทเสียหาย ภาวะปวดหลอน และการปวดเส้น
ประสาทใบหน้ า
่ ไส้ เบือ่ อาหาร น� ้ำหนั กลด และการอาเจียนทีเ่ ชื่อมโยงกับ
• อาการคลืน
เคมีบำ� บัดและรังสีบำ� บัดซึง่ ใช้รกั ษามะเร็ง รวมถึงโรคเบือ่ อาหารและ
้ ในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์
ภาวะผอมหนั งหุ้มกระดูกที่เกิดขึน
• อาการปวดและกล้ามเนื ้ อชักกระตุกหรือตะคริวที่เชื่อมโยงกับโรค
ปลอกประสาทเสื่อมหรือความเสียหายที่ ไขสันหลัง

บทสรุปถัดไปจะมีเนื ้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกในด้าน
่ ไส้
ทีผ่ อู้ า่ นให้ความสนใจมากทีส่ ุด ซึง่ ได้แก่อาการปวดเรือ้ รัง อาการคลืน
อาการอาเจียนและความอยากอาหาร โรคปลอกประสาทเสื่อม และโรค
ลมชัก

อาการปวดเรือ้ รัง
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้ โดยทั่วไปและ
อาการปวดเรือ้ รังจากเส้นประสาทเป็ นอาการที่เกิดขึน
ยากต่อการรักษา รวมถึงมีทางเลือกในการรักษาที่จ�ำกัด จึงท�ำให้ผล
รักษาจากสารแคนนาบินอยด์เพียงเล็กน้ อยก็อาจมีความส�ำคัญต่อผูป้ ่ วย
การศึกษาความต้องการของผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถทนต่อ
อาการข้ า งเคี ย งจากสารแคนนาบิ น อยด์ ได้ ดี ก ว่า การให้ ย าประเภท
โอปิ ออยด์ที่มีฤทธิ์รุนแรง แน่ นอนว่ามีผู้ศึกษาการใช้กัญชาทางการ
แพทย์ ร่ว มกั บ ยาอื่ น ๆ มากมาย เช่ น มอร์ฟี น เป็ นต้น ซึ่ ง พบว่า
สารแคนนาบินอยด์และโอปิ ออยด์ท�ำงานร่วมกันได้ฤทธิ์รน
ุ แรง

สารแคนนาบินอยด์จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร โดยเป็ นความ
ต้องการอาหารที่มี ไขมันและน� ้ำตาลสูง ตัวอย่างเช่น ตัง้ แต่ทศวรรษ
1980 มีการใช้ Marinol® เป็ นยากระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วย
เอชไอวี/เอดส์ ที่น�้ำหนั กลดลง ส� ำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกเบื่ออาหาร การ
้ และ
รับประทานอาหารที่ ให้พลังงานสูงอาจส่งผลให้น�้ำหนั กตัวเพิ่มขึน
มีผลต่อการดูดซึมสารอาหาร ซึง่ บ่อยครัง้ ก็มคี วามส�ำคัญต่อการดูแลภาวะ
ทางการแพทย์ เช่น โรคผอมแห้ง (ภาวะผอมหนั งหุ้มกระดูก)
แม้วา่ จะมียาอื่น ๆ ให้เลือกใช้เพื่อรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือการ
ทีค่ วามอยากอาหารลดลง ผลที่ ได้รบั จากสารแคนนาบินอยด์ซง่ึ สามารถ
รักษาอาการเหล่านี ้ ได้ทงั ้ หมดท�ำให้สารนี ้กลายเป็ นทางเลือกที่ โดดเด่น
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย

โรคปลอกประสาทเสื่อม

โรคปลอกประสาทเสื่อม (MS) เป็ นโรคชนิ ดหนึ่ งซึ่งมีอาการปวดเรือ้ รัง
ร่วมด้วย และมีการศึกษาอย่างกว้างขวางเกีย่ วกับฤทธิข์ องสารแคนนาบินอยด์
ในระยะยาวต่อโรคนี ้ งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยไม่มกี ารต้านฤทธิก์ าร
รักษาโรค และไม่ตอ้ งเพิ่มปริมาณยาเพื่อให้ ได้ผลการรักษาโรคเท่าเดิม
เมื่อมีการใช้ยามาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง แม้วา่ หลักฐานทางการแพทย์ที่
สนั บสนุ นการใช้กญ
ั ชาส�ำหรับโรค MS ยังคงมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด แต่สิ่งส�ำคัญ
ที่ ค วรรั บ ทราบ คื อ หลั ก ฐานสนั บสนุ น การรั ก ษาโรค MS ด้ ว ยยา
แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มีอยู่อย่างจ�ำกัดเช่นกัน

อาการคลื่นไส้ อาเจียน และความอยากอาหาร

สารแคนนาบิ น อยด์ ให้ ผ ลที่ ดี ม ากต่ อ การรัก ษาอาการคลื่ นไส้ และ
อาเจียนซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้เคมีบ�ำบัดหรือรังสีบ�ำบัดรักษามะเร็ง
โรคตับอักเสบซี หรือการรักษาเอชไอวี/เอดส์ รูปแบบยาเตรียม THC
สั ง เคราะห์ ( ในรูป แบบ Marinol®) มี ก ารใช้ ง านทั่ ว โลกเป็ นยาแก้
อาเจี ย นส� ำ หรั บ ผู้ ป่ วยมะเร็ ง ที่ อ ยู่ ในระหว่ า งการให้ เ คมี บ� ำ บั ด
มีงานศึกษาวิจัยสนั บสนุ นข้อมูลว่าการให้ THC โดยตรงก่อนและหลัง
การท�ำเคมีบ�ำบัดจะส่งผลดีมากกว่าการใช้ยาแก้อาเจียนแผนปัจจุบัน
แบบเดิม อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านี ้ ไม่ ได้เปรียบเทียบกับการให้
ยาแก้อาเจียนแผนปัจจุบันล่าสุ ดซึ่งมีประสิ ทธิภาพมากกว่ายาแผน
ปัจจุบันแบบเดิมมาก
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ดังนั ้นผู้ป่วยโรค MS จึงมีประสบการณ์ รกั ษาด้วยทางเลือกอื่นร่วมด้วย
รวมถึงการใช้กญ
ั ชาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง การรักษาแบบ
มาตรฐานมักไม่สามารถบรรเทาอาการได้อย่างทีต่ อ้ งการ และอาจถูกจ�ำกัด
ด้วยอาการข้างเคียงของยา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทม่ี อี ยูต่ า่ งสนั บสนุ น
การใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ ในการรักษาอาการปวดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคกลุม่
อาการเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ อาการสั่น และภาวะกล้ามเนื ้อหดเกร็ง
นอกจากนั ้น ในผู้ป่วยหลายราย สารแคนนาบินอยด์ยังมีส่วนช่วยในการ
้
นอนหลับ โดยท�ำให้สามารถนอนหลับได้ลึกและนานยิ่งขึน

โรคลมชัก

โรคลมชักโดยทัว่ ไปสามารถควบคุมอาการได้ดว้ ยการให้ยา อย่างไรก็ตาม
มีผปู้ ่ วยโรคลมชักจ�ำนวนมากที่ ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ดี ในช่วง
ต้นปี ค.ศ. 1979 มีผลการศึกษาจากห้องปฏิบัติการยืนยัน ฤทธิ์ต้าน
อาการชักของ CBD (สารบริสุทธิ)์ ในการศึกษาทางคลินิก (การศึกษา
ขนาดเล็ก) และการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า CBD สามารถลดความถี่
่ าย
และความรุนแรงของอาการชักได้ เมือ่ รวมกับฤทธิต์ อ่ จิตประสาททีห
ไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ CBD ในการรักษา
โรคลมชักในมนุ ษย์
อย่างไรก็ดีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีรายงานออกมามีคุณภาพต�่ำ ซึ่งท�ำ
ให้ ไม่สามารถหาข้อสรุปทีแ่ น่ นอนเกีย่ วกับศักยภาพของสารแคนนาบินอยด์
ในการรักษาโรคลมชักได้ นอกจากนั ้น ข้อมูลความปลอดภัยและการทน
ต่อยาแคนนาบินอยด์ ในผู้ป่วยเด็กยังไม่เป็ นที่แน่ ชัด แม้วา่ CBD จะมี
ประสิทธิภาพในการลดอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก แต่ก็ยังจ�ำเป็ นต้อง
มีการวิจยั ทีม่ กี ารควบคุมอย่างรัดกุมมากขึน้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจประโยชน์
ทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ ได้อย่างสมบูรณ์

ขนาดยา รูปแบบยาเตรียม และการไทเทรตปรับ
ขนาดยา

ผู้ป่วยแต่ละรายจะตอบสนองต่อกัญชาทางการแพทย์แตกต่างกัน เช่น
่ ๆ การตอบสนองของผูป้ ่ วยขึน้ อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์
เดียวกับยาประเภทอืน
กัญชาที่ ใช้ ภาวะที่ ได้รบั การรักษา ระยะเวลาการรักษา วิธีการให้ยา และ
พันธุกรรม การใช้สารแคนนาบินอยด์ตา่ ง ๆ ในบางสัดส่วนจะเกิดฤทธิ์
้ ฐานบางอย่าง และแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถทนต่อฤทธิ์ของยา
พืน
ได้ดกี ว่าการใช้สารประกอบเดีย่ ว (โดยเฉพาะการรับ THC ในปริมาณสูง)
โดยปกติแพทย์จะให้คำ� แนะน� ำเกีย่ วกับการไทเทรตปริมาณยา (การปรับ
ขนาดยาเพื่ อ ให้ ได้ รับ ผลตามที่ ต้ อ งการ ) เพื่ อ หาปริม าณยาต่ อ วันที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลในการรักษาโรคที่ดีและลด
อาการไม่พึงประสงค์ ให้เหลือน้ อยที่สุด

เกณฑ์ ในการรักษาจะให้คำ� แนะน� ำผู้ป่วยเกี่ยวกับ:
• ปริมาณยาเริม่ ต้นที่เหมาะสม
• วิธีเพิ่มปริมาณยา (ปริมาณยาต�ำ่ สุดและสูงสุด)
• วิธีหาปริมาณการรับยาต่อวันที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจาก
้
ความรุนแรงของอาการของผู้ป่วย และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
จากการให้ยาชนิ ดอื่น
• วิธีท�ำให้ปริมาณการรับยาต่อวันคงที่
• อันตรกิรยิ าระหว่างยาและอาหาร
• วิธีลดความเสี่ยงจากอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่
้
เกิดขึน
• แผนการยุตกิ ารรักษาในกรณี ที่การตอบสนองไม่ดี

ความปลอดภัย
้ ได้
อันตรกิรยิ าระหว่างยาที่อาจเกิดขึน

ยาแต่ละตัวอาจเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันได้ ความเสี่ยงจะเพิ่มมาก
ยิง่ ขึน้ ในกรณี ทผี่ ปู้ ่ วยรับประทานยาจ�ำนวนมากพร้อมกัน ในความเป็ น
่ บั ซ้อนและ
จริงแล้ว ผูป้ ่ วยที่ ได้รบั กัญชาทางการแพทย์มกั จะมีภาวะทีซ
รับประทานยาหลายชนิ ด
กัญชาทางการแพทย์อาจมีอันตรกิรยิ ากับยาหลายชนิ ด ดังนั ้นจึงควร
ระมัดระวังเมื่อต้องสั่ งจ่ายยาร่วมกับยาที่มีผลข้างเคียงในลักษณะที่
ระงั บ ประสาท ซึ่ ง รวมถึ ง การดื่ ม สุ ร าด้ ว ยเช่ น กั น การผสมผสาน
ระหว่างสารแคนนาบินอยด์และยาระงับประสาทอาจส่ งผลต่อระยะ
เวลาในการตอบสนอง การประสานงานของกล้ามเนื ้ อและประสาท
รวมถึงสมาธิ อีกทัง้ สารแคนนาบินอยด์ยังอาจมีอันตรกิรยิ ากับยารักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น อะดรีนาลีน เบต้าบล็อกเกอร์ และ
ยาขับปัสสาวะ) ไม่เพียงเท่านั ้น THC ยังดูเหมือนว่าจะเพิม่ การออกฤทธิ์
ของโอปิ ออยด์ (เช่น โคเดอีน มอร์ฟีน) อีกด้วย
้ สุด ก่อนที่จะสั่งจ่ายยาร่วมกัน ซึ่งรวม
ข้อมูลข้างต้นนี ้ ไม่ถือเป็ นที่สิน
ถึงยาที่มีอันตรกิรยิ ากับเมตาบอลิคเอนไซม์ CYP-450 ควรด�ำเนิ นการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วน
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้
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึน

โดยทัว่ ไปแล้ว ผูป้ ่ วยทนต่อฤทธิข์ องกัญชาทางการแพทย์ ได้เป็ นอย่างดี
อาการข้างเคียงตามปกติจะคงอยูเ่ พียงชัว่ ครู่ อีกทัง้ มักจะไม่เป็ นอันตราย
และหายไปเมือ่ ทนต่อยาได้มากขึน้ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดขึน้
หลังจากได้รับกัญชาทางการแพทย์ ในปริมาณมาก หรือในกรณี ที่ ใช้
้ อย่างรวดเร็วหลังการใช้ สัญญาณที่
ร่วมกับสารอื่น ๆ โดยมักจะเกิดขึน
บ่งบอกถึงอาการข้างเคียงได้แก่:
•
•
•
•
•

ปากแห้ง
ตาแดง
่ งึ ประสงค์)
ความอยากอาหารเพิม่ ขึน้ (ซึง่ อาจเป็ นอาการข้างเคียงทีพ
ภาวะเคลิม้ สุขอย่างอ่อน ๆ
่ ตัวของผู้ ใช้ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาไม่กชี่ ว่ั โมง
ความตืน
ทันทีหลังได้รบั ยา
้
• อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึน
• ความดันโลหิตลดต�ำ่ ลง และมีอาการเวียนศีรษะ

ปกติแล้วอาการข้างเคียงทัง้ หมดจะค่อย ๆ ลดน้ อยลงและหายไปภายใน
ไม่ก่ชี ั่วโมง ทัง้ นี ้ขน
ึ ้ อยู่กับปริมาณที่ ได้รบั และวิธีการให้ยา

การใช้ยาเกินขนาด

การเตรียมแนวทางเวชปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วจะสามารถป้ องกันการใช้
ยาเกินขนาดได้ ในกรณี ท่ี ใช้ยาที่มี THC เป็ นส่วนประกอบในปริมาณ
มากเกินไป ผู้ป่วยอาจประสบกับภาวะเป็ นพิษได้ ซึ่งมักจะระบุวา่ เกิด
ภาวะเคลิม้ สุขอย่างอ่อน ๆ หรือส่ งผลให้ผู้ป่วยเงียบสงบหรือง่วงซึม
ส�ำหรับบางกรณี ผู้ป่วยอาจเผชิญกับภาวะที่ความคิดบิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริง ความวิตกกังวลระดับเล็กน้ อย รวมถึงอัตราการเต้นของ
หัวใจและความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณี ต่าง ๆ ที่กล่าวถึง
เหล่านี ้ ส่วนใหญ่แล้วการให้ผู้ป่วยนั่ งลงหรือนอนลงในบริเวณที่สงบ
้ ควรมีบุคคลที่ ใกล้ชิด
และสบายนั บว่าเพียงพอแล้ว แต่ถ้าจะให้ดยี ิ่งขึน
คอยพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยเช่นกัน การใช้ยาเกินขนาดในปริมาณที่สูง
มากอาจก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะวิก ลจริต หรือ ภาวะทางจิ ต เวชอื่ น ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมอยู่ก่อนแล้ว
(ดูที่ดา้ นล่าง)
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ความเสี่ยง

แน่ นอนว่ากัญชาทางการแพทย์ย่อมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับยาตัว
อื่น ปัจจัยความเสี่ยงที่รกู้ ันทั่วไป รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ได้มีการ
ระบุไว้ โดยสังเขปในรายการด้านล่างนี ้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่
้ สุด
ถือเป็ นที่สิน

การจ่ายยาส�ำหรับผู้สูงอายุ

ผูป้ ่ วยสูงอายุนั้นจะไวต่อฤทธิข์ องกัญชาทางการแพทย์ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง THC) ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบประสาท จิตประสาท และความดัน
โลหิตต�่ำเมื่อเปลี่ยนท่าทาง (รูส้ ึกวิงเวียนหรือมึนศีรษะ) มากกว่าผู้ป่วย
รายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมักจะพลัดตกหกล้ม
และผู้มีภาวะสมองเสื่อม หากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ผู้ป่วยสูงอายุ
ควรได้รบั ยาในช่วงปริมาณที่ตำ�่ ในระยะเริม่ ต้น

สารแคนนาบิ น อยด์ อ าจส่ ง
ผ ล อ ย่ า ง มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ
อัตราการเต้นของหัวใจและ
ความดันโลหิต
โรคจิตหรือภาวะทางจิตเวชอื่น ๆ

ผู้ ป่ วยที่ มี ป ระวั ติ ค นในครอบครั ว หรื อ เคยมี ป ระวั ติ อ าการทางจิ ต
ภาวะทางจิตเวช หรือโรคซึมเศร้า ไม่ควรได้รับกัญชาทางการแพทย์
้
เนื่ องจาก THC อาจเป็ นเหตุให้อาการทางจิตเหล่านี ้ปรากฏขึน

โรคหัวใจและภาวะที่เกี่ยวกับหัวใจ/หลอดเลือด
หัวใจ

สารแคนนาบินอยด์อาจส่ งผลอย่างมีนัยส� ำคัญต่ออัตราการเต้นของ
หัวใจ (ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ) และความดัน
โลหิ ต ( การบี บ ตั ว ของหลอดเลื อ ด ) ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ เ กิ ด อาการหั ว ใจ
ขาดเลือด ผู้ป่วยที่มีประวัติ โรคหัวใจหรือเคยได้รบั ยาส�ำหรับโรคหัวใจ
ควรหลี ก เลี่ ย งการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ หรื อ ใช้ เ ฉพาะภายใต้
การก�ำกับดูแลด้วยความระมัดระวังจากแพทย์เท่านั ้น

การตัง้ ครรภ์และการให้นมบุตร

การใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ระหว่างการตัง้ ครรภ์มแี นวโน้ มจะส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ ดังนั น
้ จึงไม่ควรมีการสัง่ จ่ายยา เนื่ องจาก
สารแคนนาบินอยด์บางประเภท ซึ่งรวมถึง THC จะขับออกมากับ
น� ้ำนม จึงไม่แนะน� ำให้ ใช้ระหว่างการให้นมบุตรด้วยเช่นกัน

โรคตับ

ตับ คือ อวัยวะหลักทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นทางเคมีเพือ่ ขับ
แคนนาบินอยด์ออกจากร่างกาย (กระบวนการเมแทบอลิซึม) ดังนั ้น
ผู้ป่วยโรคตับควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ ใจว่าปริมาณยาที่
ได้รับไม่เกินขีดความสามารถที่ตับจะขับออกได้ (ขีดความสามารถใน
การเมแทบอลิซึม)

การเสพติดและการจ่ายยาที่ผิดปกติ

มี ห ลั ก ฐานบ่ ง ชี ้ ว่ า ความเสี่ ยงของการเสพติ ด กั ญ ชาในกรณี
ที่ ได้รับเป็ นยาไม่ ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ท่ัวไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมี
ประวัติการใช้สารในทางที่ผิด ควรให้ความระมัดระวังมากเป็ นพิเศษ
การได้รบั กัญชาทางการแพทย์ ในปริมาณมากเป็ นระยะเวลานานอาจน� ำ
ไปสู่การเพิม่ ปริมาณยา การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม และอันตรายได้ การ
ยุตกิ ารรักษาอย่างฉั บพลันอาจเป็ นสาเหตุของอาการขาดยาต่าง ๆ อาทิ
อาการกระสับกระส่าย หงุดหงิดฉุ นเฉี ยว อาการนอนไม่หลับ อาการฝัน
เห็นภาพเด่นชัด และความอยากอาหารที่ลดลง

การใช้ผิดประเภทและการใช้อย่างไม่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์สารแคนนาบินอยด์เพื่อการบ�ำบัดโรคที่มี THC เป็ นส่วน
ประกอบมักจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
แพทย์และเภสัชกรจ�ำเป็ นต้องให้ค�ำแนะน� ำและพิจารณาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์เช่นเดียวกันกับยาควบคุมตัวอื่น ๆ เพื่อจ�ำกัดการใช้ผิด
ประเภทและการใช้อย่างไม่เหมาะสม

การขับขี่และการท�ำงานเกี่ยวกับเครือ่ งจักร

ในกรณี ที่ ใช้ ในปริมาณส� ำหรับการบ�ำบัดรักษาโรค กัญชาอาจก่อให้
เกิดผลที่ ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการเวียนศีรษะและเซื่องซึม ซึ่งอาจมี
ผลต่การตัดสิ นใจและลดประสิ ทธิภาพในการท�ำงาน ผู้ป่วยไม่ควร
ขับขี่และท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือด�ำเนิ นกิจกรรมที่อาจเป็ น
อั นตรายได้ หากยั ง มี อ าการจากการได้ รับ กั ญ ชาทางการแพทย์ ห รือ
ผลิตภัณฑ์สารแคนนาบินอยด์เพื่อการบ�ำบัดโรคที่มี THC เป็ นส่วน
ประกอบ

การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาคือ
อะไร

การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา คือ การเก็บรวบรวมและ
การประเมิ นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาการที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ ข องยา
จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การเฝ้ าสังเกตการใช้ยา
ในชีวติ ประจ�ำวันจะช่วยให้สามารถตรวจสอบอาการที่ ไม่พงึ ประสงค์
ซึ่ ง ไม่ เ คยปรากฏมาก่ อ น หรื อ อาการไม่ พึ ง ประสงค์ อ่ื น
ที่เปลี่ยนแปลงได้
ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์มีส่วนช่วยใน
การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของยาด้วยการรายงาน
ปัญหาเกี่ยวกับยาและอุปกรณ์ ให้ยา (หลอดหยดยา กระบอก
ฉี ดยา เครื่องพ่นไอระเหย แผ่นยาชนิ ดติดผิวหนั ง) จากนั ้ น
บริษัทยาและหน่ วยงานทีม่ อี ำ� นาจควบคุมจึงจะสามารถตรวจสอบ
รายงาน ค้นหาสาเหตุที่เฉพาะเจาะจง และก�ำหนดการด�ำเนิ น
การควบคุมใด ๆ ที่จ�ำเป็ นเพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ การท� ำ ความเข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ท่ี ย าก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตราย ซึ่งอาจน� ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้ โดยการด�ำเนิ น
การนี ้เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของตัวผู้ป่วยเอง
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8 มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์
นโยบายของแต่ละประเทศจะก�ำหนดว่าผู้ ใดสามารถสั่งจ่ายและจ�ำหน่ ายกัญชาทางการแพทย์ ได้บา้ ง ส่วนใหญ่
แล้วผู้ที่ควบคุมการเข้าถึงกัญชาของผู้ป่วยจะเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญมากเป็ น
พิเศษ คือ ผูส้ ั่งจ่ายยาและเภสัชกร ในกรณี ทร่ี า้ นขายยาเป็ นผูส้ ั่งจ่ายยา (Prescriber-pharmacy model) ผูป้ ่ วย
จะได้รบั ทราบถึงความเสี่ยงและประโยชน์ อย่างไม่มอี คติมากกว่า รวมถึงได้รบั ความปลอดภัยจากค�ำแนะน� ำของ
บุคลากรทางการแพทย์
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์จำ� นวนมากไม่ทราบวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการสั่งจ่ายและจ�ำหน่ ายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งไม่ ใช่เรือ่ งน่ า
ประหลาดใจแต่อย่างใด เนื่ องจากกัญชาทางการแพทย์ถอื เป็ นยาประเภท
ใหม่ และด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงยังไม่ ได้ผ่านแนวทางการ
ค้นคว้าและพัฒนายาแบบดัง้ เดิม ซึง่ รวมถึงการศึกษาทางคลินิก ปัจจุบน
ั
แพทย์ก�ำลังเร่งพยายามท�ำความเข้าใจวิธีการท�ำงานของกัญชาทาง
การแพทย์
เราได้พูดถึงความเป็ นไปได้ท่ีจะก�ำหนดให้กัญชาทางการแพทย์เป็ น
ส่วนหนึ่ งของยาที่ ใช้ส�ำหรับการบ�ำบัดรักษาโรค ค�ำถามต่อมาคือควรจะ
สัง่ จ่ายและจ�ำหน่ ายกัญชาทางการแพทย์อย่างไร เนื ้อหาส่วนนี ้จะน� ำเสนอ
กรณี ศึกษา 2 กรณี โดยกรณี ที่หนึ่ งมาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาการปวด และอีกกรณี หนึ่ งมาจากเภสัชกรชุมชน กรณี ศึกษาดังกล่าว
จะเน้ นให้เห็นการสั่งจ่ายและจ�ำหน่ ายในความเป็ นจริง รวมถึงกลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย อนึ่ งข้อมูลที่ปรากฏในกรณี
ศึกษาเหล่านี ้มีบริบทเฉพาะ และไม่ ได้มีเจตนาเพื่อสนั บสนุ นกระบวน
การตัดสินใจของผู้สั่งจ่ายยาและเภสัชกร
เนื อ้ หาในส่วนนี จ้ ะมุง่ เน้ นไปทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
มี โครงการกั ญ ชาทางการแพทย์ ที่ ด� ำ เนิ นงานมาอย่ า งยาวนานที่ สุ ด
( ตั ้ง แต่ ปี 2003) ซึ่ ง เป็ นโครงการที่ จั ด เตรี ย มยาที่ ได้ ม าตรฐาน
ภายใต้ค�ำแนะน� ำของผู้สั่งจ่ายยาและเภสั ชกร ค�ำแนะน� ำที่ว่านี ้ คือ
ค�ำแนะน� ำเดียวกันกับทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั เมือ่ รับยาแบบดัง้ เดิม ข้อมูลเชิงลึก
ด้านล่างนี ้มท
ี มี่ าจากแพทย์สองท่าน โดยทัง้ คูม่ ปี ระสบการณ์ ชำ่� ชองเรือ่ ง
รูปแบบยาเตรียมชนิ ดให้ทางปากและชนิ ดสูดไอระเหย

บุคลากรทางการแพทย์
จ�ำนวนมากไม่ทราบถึงวิธี
การที่เหมาะสมในการสั่งจ่าย
กัญชาทางการแพทย์
35

การสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์

ดร Jürgen Fleisch ได้รบั การฝึ กอบรมเป็ นวิสัญญีแพทย์ ใน
ประเทศเยอรมัน ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้าน
ั
ยาส�ำหรับบรรเทาความปวด (พอร์ตแลนด์, ออริกอน) ปัจจุบน
ั ญีวทิ ยาและการบ�ำบัดความเจ็บปวด
เขาปฏิบตั หิ น้ าที่ ในด้านวิสญ
ที่ Leiden University Medical Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์
ตลอดการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับภาควิชามะเร็งเป็ นระยะ
เวลากว่าสิบปี ท่านได้มี โอกาสรักษาอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ด้วยการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์เป็ นประจ�ำ จากสภาพแวดล้อม
ในการท� ำ งานทั ง้ สองแห่ ง ปกติ แ ล้ ว เขาจะพบผู้ ป่ วยสอง
ประเภท นั่ นคือผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ ไม่มีความอยาก
อาหาร รวมถึงอาจมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน และส่วนใหญ่
ได้ทดลองการรักษาด้วยยาชนิ ดอื่นมาก่อนแล้ว อีกประเภท
หนึ่ งคือผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่เกิดจากพยาธิสภาพของระบบ
ประสาทกลางที่ ไม่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ในการทดลองรั ก ษา
ด้วยยาทั่วไป
ด้วยการให้ความส�ำคัญกับแนวปฏิบตั ิ ในการสั่งจ่ายทีป่ ลอดภัย
ผู้สั่งจ่ายยามีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการการรักษาโรค
ส�ำหรับผู้ป่วย ซึ่งมีความส�ำคัญเป็ นพิเศษในกรณี ที่ผู้ป่วยมี
การใช้ยาหลายตัว
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การสั่งจ่ายยา

คุณมีค�ำแนะน� ำใดหรือไม่สำ� หรับแพทย์ที่เพิ่งจะเริม
่ สัง่ จ่ายยา
“ค�ำแนะน� ำของผมส�ำหรับแพทย์ทเี่ พิง่ เริม
่ ต้นสัง่ จ่ายกัญชาทางการแพทย์
คือ ให้ ยึ ด ถื อ ข้ อ บ่ ง ใช้ เฉพาะที่มี ข้ อ มู ล หลั ก ฐานส� ำ หรับ การใช้ ง านที่
น่ าเชือ่ ถือ ซึง่ จะช่วยให้เราได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรูเ้ กีย่ วกับผล
ต่าง ๆ ของการรักษาด้วยยารูปแบบนี ้ ในกลุ่มผู้ป่วยผู้ ใหญ่ที่เฉพาะ
เจาะจง
ในความเห็นของผมผู้ที่ ใช้กัญชาเพือ่ นั นทนาการนั ้นไม่ ใช่กลุ่มผู้ป่วยที่
ควรจะเริม่ ต้นด้วย เพราะพวกเขาอาจกดดันให้แพทย์ส่ังจ่ายยาโดยใช้
ข้อบ่งใช้ที่ ไม่น่าเชือ่ ถือ”
การสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์มีความแตกต่างจากการสั่งจ่ายยา
ชนิ ดอื่นอย่างไรบ้าง
่ ๆ กระนั ้นผูป้ ่ วยจ�ำนวนไม่น้อยตัง้ แง่กบั
“กัญชาก็เหมือนกับยาชนิ ดอืน
กัญชา เพราะส�ำหรับบางคนกัญชามีความหมายแฝงในทางลบในฐานะ
เป็ นสารเสพติด”
ประโยชน์ หลักของสารแคนนาบินอยด์ ในฐานะผลิตภัณฑ์เพื่อการ
บ�ำบัดรักษาโรคคืออะไรบ้าง
่ ๆ ใน
“ข้อดีทส
ี่ �ำคัญสามประการทีก่ ญ
ั ชาทางการแพทย์มเี หนื อยาชนิ ดอืน
กลุ่มยาส�ำหรับระงับปวดของผมมีดงั ต่อไปนี ้
• กัญชาทางการแพทย์ มีฤทธิ์ระงับปวดส� ำหรับอาการปวดจากโรค
เส้ นประสาท นอกจากนั ้ นยังมีฤทธิ์แก้อาเจียนและกระตุ้นความ
อยากอาหารโดยขึน้ อยู่กับประเภทของยาอีกด้วย ซึง่ ถือว่ามีความ
ส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทีม่ ีอาการปวด
• นอกจากความเสี่ยงต่อสุ ขภาพจิต ก็ ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงอื่นที่
สร้างความเสี ยหายต่ออวัยวะในผู้ป่วยผู้ ใหญ่ เมื่อเทียบกับอาการ
ข้างเคียงทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา NSAIDs อย่างไม่เหมาะสมแล้ว
• ช่อดอกกัญชาบางรูปแบบจะมีฤทธิ์ผ่อนคลาย ซึ่งผู้ป่วยบางส่ วน
พึงพอใจเป็ นอย่างมาก”

คุณคิดว่าแนวปฏิบัติสำ� หรับการสัง่ จ่ายยาใดบ้างที่จะส่งผลให้อาการ
้
ของผู้ป่วยดียิ่งขึน
“ผู้ ป่ วยที่ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชาอาจรู้สึก กั ง วล
เนื่ องจากผลข้างเคียงทางจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการ
ข้างเคียงดังกล่าว เราจึงแนะน� ำให้ผปู้ ่ วยเริม่ ใช้ ในปริมาณน้ อย รวมถึงใช้
ยาในสภาพแวดล้อมทีส่ งบและผ่อนคลาย
จากประสบการณ์ ของเรา การสั่งจ่ายช่อดอกกัญชาเป็ นยาสูดไอระเหย
การบริหารยาโดยการสูดไอระเหยจะได้ผลดี เนื่ องจากวิธีนี้จะออกฤทธิ์
่ ่ าเชือ่ ถือ
ระงับปวดอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังมีข้อมูลการดูดซึมยาทีน
มากกว่า
แพทย์ผสู้ ่ังจ่ายช่อดอกกัญชาจ�ำเป็ นต้องตระหนั กว่าในหลาย ๆ ประเทศ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยา “ทั่วไป” จะมีความแตกต่างกันไป ทัง้ ใน
ด้านการควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิ์และการปนเปื ้ อนทางพิษวิทยา การใช้ชอ่ ดอกกัญชาซึง่ มีทมี่ าจากผูผ้ ลิตที่ ได้รบั การควบคุมท�ำให้
ผูป้ ่ วยวางใจได้วา่ จะไม่มกี ารปนเปื ้ อนทัง้ ทางชีววิทยาและทางพิษวิทยา”
นอกจากการก�ำจัดอันตรายทีเ่ กิดจากการสูบแล้ว ประโยชน์ ของการให้
ยาโดยการสูดไอระเหยมีอะไรบ้าง
“การสูดไอระเหยของช่อดอกกัญชาที่เป็ นวิธีที่ผู้ป่วยส่ วนใหญ่เลือกใช้
มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เทียบกับการให้ยาทางปาก เนื่ องจากการ
สูดไอระเหยจะให้ผลทีเ่ ร็วกว่า
ในการท�ำให้เกิดไอระเหย เมือ่ ช่อดอกกัญชาถูกให้ความร้อนจนอุณหภูมิ
ขึน้ ไปถึงจุดทีก่ ำ� หนดโดยยังไม่เผาไหม้ สารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีน
จะถูกขับออกมากับไอระเหยให้ผู้ป่วยสูดดมเข้าไปโดยตรง

ข้อดีส�ำคัญสามประการของการให้ยาโดยการสร้างเป็ นไอระเหยได้แก่:
• ช่วยให้สามารถก�ำหนดปริมาณยาทีแ่ ม่นย�ำได้
• เกิดผลทีร่ วดเร็ว
• เป็ นการหลีกเลีย่ งข้อเสียจากการสูบ (นั่ นคือไม่มีทาร์ แอมโมเนี ย
คาร์บอนมอนอกไซด์)”

การพิจารณาผู้ป่วย

เมื่อนึ กถึงการให้ค�ำปรึกษากับผู้ป่วยเป็ นครัง้ แรก คุณจะเริ่มบท
สนทนาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์อย่างไร
“การพูดคุยเกีย่ วกับกัญชาทางการแพทย์มีอยู่ดว้ ยกันสองประเภท:
ผู้ป่วยสูงอายุที่ ไม่มีประสบการณ์ ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชา:
ผูป้ ่ วยสูงอายุซึง่ ป่ วยด้วยโรคมะเร็งทีอ่ าจลังเลทีจ่ ะใช้กญ
ั ชาเป็ นยารักษา
โรค ซึง่ เป็ นไปได้วา่ จะเกีย่ วข้องกับอคติทวี่ า่ กัญชาเป็ นผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
ใช้เพือ่ “นั นทนาการ” ส�ำหรับผู้ป่วยประเภทนี ้ ผมไม่คอ่ ยพูดถึงการใช้
กัญชาในระหว่างการให้คำ� ปรึกษาครัง้ แรก หากผูป้ ่ วยมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สม และการรักษาโรคด้วยวิธอี น
ื่ ๆ หลายวิธี ไม่สามารถระงับปวดได้อย่าง
้ มาในเป็ นอีกทาง
เพียงพอ ผมจึงจะหยิบยกกัญชาทางการแพทย์ขึน
เลือกหนึ่ งทีเ่ ป็ นไปได้ วิธน
ี ี ้จะช่วยให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วยได้
น� ำทางเลือกการรักษาดังกล่าวไปไตร่ตรองจนกว่าจะถึงการนั ดหมาย
ครัง้ ถัดไป
ผู้ป่วยทีม่ ีประสบการณ์ :
ในบางครัง้ อาจมี ผู้ ป่ วยที่มี ป ระสบการณ์ ช�่ ำ ชองในการใช้ กั ญ ชาเพื่อ
นั นทนาการ พวกเขาอาจต้องการให้ ใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์เป็ นสิ่งเสริม
ในการรักษาอาการปวดของตนได้ ผูป้ ่ วยกลุม่ นี ้จะเน้ นย�ำ้ ไปทีค่ วามไม่มี
่ และอาจ
ประสิทธิผลหรืออาการข้างเคียงของการรักษาโรคด้วยวิธีอืน
กระตุ้นให้แพทย์ส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชา ส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี ้จะต้อง
หยิบยกหัวข้อนี ข้ น
ึ ้ มาพูดคุยอย่างเต็มที่ ในระหว่างให้คำ� ปรึกษาครัง้ แรก
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ค�ำถามหลักส�ำหรับการให้คำ� ปรึกษา คือ ‘พวกเขามีคณ
ทีจ่ ะได้รบั กัญชาทางการแพทย์หรือไม่’”
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คุณทราบถึงผูป้ ่ วยทีป่ ระสบกับอันตรกิรยิ าระหว่างกัญชาทางการแพทย์
กับยาชนิ ดอื่น ๆ หรือไม่
“ตามความเป็ นจริงแล้ว เราพบผู้ป่วยที่ประสบกับอันตรกิริยาของยา
ขณะที่ ใช้สารแคนนาบินอยด์เพือ่ การบ�ำบัดโรคควบคูก่ บั ยากดประสาท
่ ๆ (เช่น โอปิ ออยด์)
CNS อืน
้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยสูง
ฤทธิ์ระงับประสาทอาจเพิ่มสูงขึน
อายุ อีกทัง้ อาจกระตุน
้ ให้เกิดอาการเซือ่ งซึมและอาการประสาทหลอน
รุนแรงได้ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากอันตรกิริยาของยาแล้ว การสู บกัญชายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
้ ที่จ ะเกิ ด อาการกล้ า มเนื ้ อ หั ว ใจตายและโรค
ความเสี่ย งที่เพิ่ ม สู ง ขึ น
หลอดเลือดสมองเนื่ องจากมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจซึ่งอาจเป็ นสาเหตุของ
อาการขาดเลือดเฉพาะทีส่ �ำหรับหัวใจที่ ไวต่อยา จึงมีความเป็ นไปได้ที่
กัญชาจะเป็ นตัวกระตุน
้ ให้เกิดอาการกล้ามเนื อ้ หัวใจตาย ไม่เพียงเท่านั ้น
การเกิดคาร์บอกซีฮ่ ี โมโกลบินทีเ่ ป็ นผลมาจากการสูบกัญชายังอาจมีส่วน
น� ำไปสู่การขาดเลือดเฉพาะทีด่ ว้ ยเช่นกัน เพราะฉะนั ้นจึงไม่แนะน� ำให้
สูบเด็ดขาด”
คุณพบเห็นการใช้กญ
ั ชาอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้กญ
ั ชาทางการ
แพทย์ ในทางที่ผิดหรือไม่ คุณตรวจสอบประเด็นปัญหานี ้ อย่างไร
ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคุณ
“ในช่วงเวลาที่ผู้รับประกันภัยสุขภาพสั ญชาติเนเธอร์แลนด์ช�ำระเงิน
ค่ากัญชาทางการแพทย์คืนกันอย่างแพร่หลาย เราได้พูดคุยกับผู้ป่วย
ทีเ่ รียกให้เหมาะได้ว่าเป็ น ‘ผู้ ใช้เพือ่ นั นทนาการ’ อยู่บ่อยครัง้ เกีย่ วกับ
ความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ยาของพวกเขา
ผู้ป่วยกลุ่มนี ้ที่ ใช้กัญชาในปริมาณมากอยู่แล้วพากันร้องขอการเข้าถึง
กัญชาทางการแพทย์ โดยใช้ข้อบ่งใช้ทีค่ อ่ นข้างน่ าสงสัย ผู้ป่วยบางราย
มองกัญชาทางการแพทย์ว่าเป็ นวิธีที่ประหยัดเพื่อให้ ได้มาซึ่ง ‘ยาใช้
่ วกเขาใช้ ในทางทีผ่ ิดอยู่แล้ว”
ส�ำหรับนั นทนาการ’ ทีพ
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คุ ณ รั บ มื อ กั บ การใช้ อ ย่ า งไม่ เหมาะสมหรื อ การใช้ ในทางที่ ผิ ด
ระหว่างการปฏิบัติหน้ าที่ของคุณอย่างไร
“ผู้ป่วยกลุ่มนี ้อาจจะรับมือค่อนข้างยาก พวกเขาอาจกดดันแพทย์ ให้
สั่ ง จ่ า ยกั ญ ชาทางการแพทย์ ว่ า เป็ นวิ ธี ก ารเดี ย วที่จ ะบรรเทาอาการ
ปวดของตน การเอ่ยถึงการใช้อย่างไม่เหมาะสมและการใช้ ในทางทีผ่ ิด
อาจกระตุน
้ ให้เกิดปฏิกิรยิ าทีผ่ ลุนผลัน
แพทย์ควรมีความหนั กแน่ นในการสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์เฉพาะ
ส�ำหรับข้อบ่งใช้ที่มีหลักฐานเพียงพอที่ ให้เห็นถึงผลที่เป็ นประโยชน์
เท่านั ้น (เช่น บรรเทาปวดส�ำหรับอาการปวดจากโรคเส้นประสาท การ
กระตุน
้ ความอยากอาหาร) และควรพูดคุยเกีย่ วกับการใช้อย่างไม่เหมาะสม
และการใช้ ในทางทีผ่ ิดด้วยความตรงไปตรงมาหากเห็นได้ชัดเจน”

ไม่แนะน� ำให้สูบเด็ดขาด

การจ�ำหน่ ายกัญชาเพื่อการแพทย์

Salma Boudhan ซึง่ เป็ นเภสัชกรที่ Transvaal Apotheek

เป็ นผู้จ�ำหน่ ายช่อดอกกัญชาและน� ้ ำมันสกัดให้แก่ผู้ป่วยทั่ว
ทัง้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ Transvaal Apotheek ทีต่ งั ้ อยู่ ใน
กรุงเฮกให้บริการผู้ป่วยมาตัง้ แต่ปลายทศวรรษ 1800 และ
ไม่นานมานี ้ผู้ป่วยรายหนึ่ งได้ระบุวา่ เธอ ใช้บริการที่น่ี มาเป็ น
ระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปี Transvaal ได้จ�ำหน่ ายกัญชา
ทางการแพทย์ (ช่อดอกกัญชา) ตัง้ แต่มีสถานะถูกต้องตาม
กฎหมายในปี 2003 รวมถึงจ�ำหน่ ายน� ้ำมันสกัดคุณภาพสูง
จากกัญชาทัง้ ต้นส�ำหรับใช้ ใต้ลิน
้ นั บตัง้ แต่ปี 2015 ผู้ป่วย
ทีม่ าที่ Transvaal ตามปกติแล้วจะเป็ นผูป้ ่ วยซึง่ มีอาการปวด
เนื่ องจากโรคมะเร็ง อาการคลื่นไส้และอาเจียน อาการปวด
จากโรคเส้นประสาท หรือโรคลมชัก
บทบาทของเภสัชกรมีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าผูส้ งั่ จ่ายยา
เภสัชกรสนั บสนุ นผู้สั่งจ่ายยาด้วยการตรวจสอบยาของผู้ป่วย
และพูดคุยกับผูป้ ่ วยในเรือ่ งความเสีย่ งและคุณประโยชน์ ของยา
พวกเขามีส่วนช่วยในการลดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมหรือ
อันตรายจากยาให้น้อยลงที่สุด รวมถึงการติดตามเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และอาการที่ ไม่พึงประสงค์

การให้ยา

รูปแบบยาเตรียมชนิ ดให้ทางปาก (น� ้ ำมันสกัด ) ได้รบ
ั ความนิ ยม
้ เรือ่ ย ๆ คุณจะแนะน� ำอะไรแก่ผู้ป่วยบ้างส�ำหรับการใช้
เพิ่มมากขึน
อย่างปลอดภัย
“เราแนะน� ำให้ผป
ู้ ่ วยเริม่ ยาในปริมาณทีต่ ำ่� และไม่ตอ้ งรีบร้อน ซึง่ สอดคล้อง
กันกับการสั่งจ่ายยาจากแพทย์ ในกรณี เริม่ ต้นส�ำหรับน� ้ำมัน เราแนะน� ำ
ให้ ใช้ ใต้ลิน
้ 2 หยด (0.05 มล.) 3 ครัง้ ต่อวัน และเพิ่มปริมาณยาจน
กระทั่งได้รับผลที่ต้องการ ปริมาณยาสูงสุดคือ 10 หยด (0.25 มล.)
3 ครัง้ ต่อวัน
ความเข้มข้นแบบ ‘สภาวะคงที่’ ของ THC/CBD และเมทาบอไลท์
ของยาในรูปทีม่ ีฤทธิ์จะเกิดขึน้ หลังผ่านไป 1-2 สัปดาห์ ระยะเวลาทีว่ า่ นี ้
ควรน� ำไปพิจารณาประกอบการประเมินความมีประสิทธิภาพของยา
ส�ำหรับผู้ป่วย”
การสูดไอระเหยเป็ นวิธกี ารบริหารยาที่ ได้รบั ความนิ ยมวิธห
ี นึ่ ง คุณจะ
แนะน� ำอะไรแก่ผู้ป่วยบ้างส�ำหรับการใช้อย่างปลอดภัย
“เราแนะน� ำให้ผู้ป่วยสูดไอระเหย 1-2 ครัง้ ต่อวัน จนกระทั่งได้รบ
ั ผลที่
ต้องการ หรือจนกระทั่งเกิดอาการข้างเคียง (ต่อจิตประสาท) เกิดขึน้
ซึง่ หมายความว่าพวกเขาได้รบั ยาในปริมาณมากเกินไป ส�ำหรับการสูด
ในแต่ละครัง้ เราขอแนะน� ำให้ผู้ป่วยเว้นระยะห่างอย่างน้ อย 5 นาที
ระหว่างการสูด
ผู้ป่วยควรทราบว่าการสูดไอระเหยของกัญชาจะส่งผลให้เกิดการดูดซึม
สูงกว่าบริหารยาวิธอี น
ื่ ๆ ผูป้ ่ วยจะต้องก�ำหนดปริมาณยาอย่างระมัดระวัง
ในกรณี ที่เปลี่ย นไป ใช้ ช นิ ดอื่น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากก่ อ นหน้ านี ้
ผู้ป่วยใช้กัญชาทีม่ ีสาร THC/CBD น้ อยกว่า
ความเข้มข้นแบบ ‘สภาวะคงที่’ ของ THC/CBD และเมทาบอไลท์
ของยาในรูปที่มีฤทธิ์จะเกิดขึน้ หลังผ่านไปหนึ่ งถึงสองสัปดาห์ ระยะ
เวลาทีว่ า่ นี ค้ วรน� ำไปพิจารณาประกอบการประเมินความมีประสิทธิภาพ
ของยาส�ำหรับผู้ป่วยเช่นเดียวกันกับการให้ยาทางปาก”
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ความปลอดภัย

คุณแจ้งผูป้ ่ วยเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพว่าอย่างไรบ้าง
“ล�ำดับแรก คือ เราถามผู้ป่วยก่อนว่าเขารูอ้ ะไรอยู่แล้วบ้างเกีย่ วกับกัญชา
ทางการแพทย์ จากนั ้ นเราจึงแจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับกลไกของการออก
ฤทธิ์ วิธีการใช้ข้อก�ำหนดของปริมาณยา อาการข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้
วิธีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ท้ายทีส่ ุดเราจะตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
่ หรือข้อห้ามใช้
ผู้ป่วยตระหนั กถึงอันตรกิริยาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับยาตัวอืน
ต่าง ๆ (ภาวะบางประการที่ ไม่ควรใช้กัญชาทางการแพทย์)
ส�ำหรับการพูดคุยเพือ่ ติดตามผล เราสอบถามผูป้ ่ วยเกีย่ วกับประสบการณ์
ในการใช้ กั ญ ชาเพื่อ การแพทย์ ข องพวกเขา โดยให้ ค วามสนใจเป็ น
พิเศษในเรือ่ งของผลข้างเคียงและความมีประสิทธิภาพ”
ความเสีย่ งหลักของการใช้กัญชาในฐานะผลิตภัณฑ์เพื่อการบ�ำบัด
รักษาโรคคืออะไรบ้าง
“ข้อห้ามใช้เท่าที่ค้นพบมีเพียงโรคจิตเภท ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
่ ๆ เกีย่ วกับหัวใจ เราท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผสู้ ่ังจ่าย
และภาวะอืน
อีกทัง้ ยังให้ค�ำแนะน� ำทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับคุณประโยชน์ และความเสี่ยง
ของยาแก่ผู้ป่วย”
คุณทราบถึงผู้ป่วยรายใดก็ตามที่ ได้ประสบกับอันตรกิรยิ าระหว่าง
กัญชากับยาตัวอื่นหรือไม่
“เราทราบว่ากัญชาผ่านกระบวนการเมแทบอลิซม
ึ โดยใช้เอนไซม์ CYP450
่ ทีผ่ า่ นกระบวนการเมแทบอลิซมึ
ในกรณี ที่ ได้รบั กัญชาพร้อมกับยาตัวอืน
โดยใช้เอนไซม์ตัวเดียวกัน อาจมีความเป็ นไปได้ทีจ่ ะเกิดอันตรกิริยา
ระหว่า งยา เราพู ด คุย กั บ ผู้ ป่ วยเกี่ย วกั บ ความเสี่ย งของการใช้ ย าที่มี
่ ”
ลักษณะดังกล่าวร่วมกัน หรือแนะน� ำการรักษาด้วยยาชนิ ดอืน
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้ ได้ของ
ในมุมมองของเภสัชกร ปัญหาที่แท้จริงและที่อาจเกิดขึน
กัญชาทางการแพทย์คืออะไรบ้าง
่ �ำคัญทีส่ ุดคือการเมาและการกระตุน
“ความเสีย่ งทีส
้ อาการทางจิต (โดย
เฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ป่วยจิตเวช) หรือส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าแย่ลง
กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ นอกจากนั ้นยังมีความเสีย่ งในการสั่งจ่ายยาให้แก่ผสู้ ูงอายุ
้ กับเด็กก็
(ดูทเี่ นื ้อหาส่วนการสั่งจ่ายยา) อีกทัง้ ผลระยะยาวทีอ่ าจเกิดขึน
่ ราบแน่ ชัด”
ยังไม่เป็ นทีท
บทบาทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในการรับรองความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยในการใช้ยาเหล่านี ้ คืออะไรบ้าง
่ �ำคัญอย่างหนึ่ ง
“การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็ นบทบาททีส
ของเภสัชกร เราสอบถามผูป้ ่ วยในเรือ่ งของความปลอดภัย ประสิทธิภาพ
และอาการที่ ไม่พงึ ประสงค์ทพ
ี่ วกเขาได้รบั หลังการใช้ยา ไม่เพียงเท่านั ้น
เรายังจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องให้คำ� แนะน� ำทีเ่ พียงพอ และข้อมูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
ประโยชน์ และความเสีย่ งของยาแก่ผู้ป่วย”
คุณพบเห็นการใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
ในทางที่ผิดหรือไม่
“ไม่บ่อยนั ก เราตรวจสอบประเด็นปัญหานี ้ โดยการเฝ้ าสังเกตปริมาณ
ยาทีจ่ ำ� หน่ ายไป รวมถึงความถีข่ องการจ�ำหน่ าย เรามีขอ้ ตกลงกับผูป้ ่ วย
เพือ่ เป็ นการหลีกเลีย่ งการใช้อย่างไม่เหมาะสมในอนาคต ในกรณี ทีว่ ธิ ี
นี ้ ไม่ ได้ผล เราจะปรึกษากับแพทย์ผสู้ ่ังจ่ายและหาทางออกส�ำหรับปัญหา
ดังกล่าว”
คุณมีค�ำแนะน� ำดี ๆ (เคล็ดลับ) ส�ำหรับเภสัชกรที่เพิ่งจะเริม
่ ท�ำงาน
บ้างหรือไม่
“เข้ารับการฝึ กอบรมหรือศึกษาเรือ่ งดังกล่าวอย่างละเอียด เพราะโดย
ทั่วไปแล้วผู้ป่วยจะมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดี แต่บางทีก็มีความรู้
ความเข้าใจทีผ่ ิดด้วยเช่นกัน”
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9 มุมมองของผู้ป่วย
อนาคตของการดูแลด้านสุขภาพขึน้ อยูก่ บั การท�ำความเข้าใจและการตอบสนองความจ�ำเป็ นและความต้องการ
ของผูป้ ่ วย ซึง่ เรียกว่าการดูแลด้านสุขภาพโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง และส�ำหรับยารักษาโรคนั่ นย่อมหมายถึง
การเรียนรู้มุมมองของผู้ป่วยตลอดการใช้ยา โดยเฉพาะความพึงพอใจที่ผู้ป่วยมีต่อการใช้ยาถือว่าเป็ นสิ่งที่
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจรวมถึงการท�ำความเข้าใจว่ารูปแบบการให้ยาเป็ นที่ยอมรับได้หรือไม่ มีการยึดมั่นกับ
การรักษาหรือไม่ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างแท้จริงหรือไม่
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ในทุก ๆ แง่มุมแล้ว ค�ำถาม
ต่อมาก็คอื ทัง้ หมดนี ้มคี วามหมายว่าอย่างไรในมุมมองของผูป้ ่ วย เนื ้อหา
ส่วนนี ้จะพูดถึงว่าใครบ้างที่ ใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อภาวะอะไร มีวธิ ี
การใช้อย่างไร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้กบั บุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ป่วย

นั กวิจัยทางสังคมศาสตร์ซ่ึงอาศัยอยู่ ในประเทศ
เบลเยี่ยมพิจารณากัญชาทางการแพทย์จากมุมมองของผู้ป่วย Bawin
ส�ำรวจการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ทงั ้ โดยชอบและโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ป่วยที่รายงานด้วยตนเอง แม้ว่าข้อมูลจากกลุ่มวิจัยนี ้ จะไม่ ใช่
ประสบการณ์ ของผู้ป่วยทุกราย แต่ก็เป็ นข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการ
ใช้งาน พฤติกรรม ความสัมพันธ์ และความเสี่ยงที่มุ่งเน้ นไปยังกัญชา
ทางการแพทย์
Frederique Bawin

เหตุผลในการใช้

ผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ดว้ ยเหตุผลหลายประการด้วยกัน ซึ่งรวม
ถึงเหตุผลดังต่อไปนี ้::
• ผู้ป่วยมองว่ากัญชามีประสิ ทธิภาพมากกว่ายาตัวอื่น หรือเป็ นยา
ตัวเดียวทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับบางอาการ (เช่น ตะคริว อาการปวด
การอักเสบ อาการคลื่นไส้และอาเจียนที่มีสาเหตุมาจากเคมีบ�ำบัด)

• ผู้ป่วยพิจารณากัญชาว่าดีต่อสุขภาพมากกว่ายารักษาโรคชนิ ดอื่น
เนื่ องจากมีความเป็ น ‘ธรรมชาติ’ และเพราะกัญชาเป็ นยารักษาโรค
ที่เป็ น ‘สมุนไพร’ ผู้ป่วยจึงมองว่าเป็ นอันตรายน้ อยกว่ายารักษาโรค
ชนิ ดอื่นที่เป็ น ‘สารเคมี’
่ ส�ำหรับยารักษาโรคทีต่ นใช้ตาม
• ผูป้ ่ วยมักจะคอยมองหาทางเลือกอืน
่
ปกติ เนื องจากไม่สามารถทนอาการข้างเคียงได้ (เช่น ปัญหาเกีย่ วกับ
กระเพาะอาหารและล�ำไส้ อาการง่วงซึม อาการชา และอาการภูมแิ พ้)
• ผูป้ ่ วยพิจารณาว่ายารักษาโรคแผนปัจจุบน
ั มีผลข้างเคียงทีส่ ร้างปัญหา
เช่น ผูป้ ่ วยไร้ความรูส้ ึก หดหู่ หรือเฉื่ อยชา ได้รบั อาการไม่พงึ ประสงค์
ที่มีนัยส�ำคัญซึ่งเป็ นผลมาจากยารักษาโรคแผนปัจจุบัน
ผูป้ ่ วยส่วนมากพบว่ากัญชาทางการแพทย์เป็ นวิธกี ารรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
่ื ก็สงั เกตเห็นความเปลีย่ นแปลง
ส�ำหรับภาวะของตน และมักจะระบุวา่ ผูอ้ น
ในทางที่ดขี น
ึ้
ผู้ป่วยใช้กัญชาส�ำหรับการจัดการอาการ ซึ่งเป็ นไปเพื่อบรรเทาอาการ
ต่าง ๆ ของโรค ผู้ป่วยระบุว่ากัญชาระงับอาการไว้ แต่ ไม่ ได้ส่งผลให้
อาการดังกล่าวหายไป เพราะฉะนั ้นจึงไม่ ได้มองว่าเป็ นทางออกส�ำหรับ
ทุกอย่าง และโดยทัว่ ไปแล้วก็ ไม่ถอื เป็ นการรักษา ความเป็ นจริงแล้วผูป้ ่ วย
บางรายได้รายงานถึงการบ�ำบัดด้วยกัญชาทางการแพทย์ ส�ำหรับบรรเทา
อาการ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ หรือประสบผลส�ำเร็จเพียง
แค่บางส่วน (เช่น ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเนื่ องจากโรค MS
และอาการปวดศีรษะเฉี ยบพลัน)
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กั ญ ชาทางการแพทย์ ถู ก น� ำ ไป ใช้ เพื่ อ การรัก ษาอาการปวดเป็ นหลั ก
้ เชิง แต่ผลจากการใช้กัญชา
แม้ว่าอาการปวดจะไม่ ได้หายไป โดยสิ น
ทางการแพทย์ก็ลดอาการดังกล่าวลงจนพอทนได้ ขณะที่ผู้ป่วยมองว่า
้ ในการบรรเทาอาการปวด
ปริมาณยายิ่งสูงก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึน
้ ได้
แต่พวกเขาก็ปรับให้สมดุลเพื่อป้ องกันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึน
ซึ่งรวมถึงภาวะเป็ นพิษไม่รน
ุ แรง เช่นเดียวกันนี ้ แม้ยารักษาโรคตาม
ปกติแล้วจะมีประสิทธิภาพในการระงับปวดมากกว่า แต่ผู้ป่วยก็เลือก
ใช้กัญชาทางการแพทย์ เนื่ องจากอาการที่ ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา
รักษาอาการปวดแผนปัจจุบัน

การตอบสนองต่อการรักษา
ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาอย่างไรบ้าง

โดยรวมแล้วไม่มห
ี รือแทบจะไม่มกี ารรายงานอาการข้างเคียงของกัญชา
ทางการแพทย์จากผูป้ ่ วย พวกเขามองว่าอาการที่ ไม่พงึ ประสงค์ ส่วนมาก
ยังมีความรุนแรงน้ อยกว่ายารักษาโรคแผนปัจจุบัน อาการข้างเคียงที่
ผู้ป่วยพิจารณาว่าไม่เป็ นปัญหามากหรือเป็ นผลลบ ได้แก่ ปากแห้ง
้ อัตราการ
การหัวเราะ การรูส้ ึกมีความสุข ความอยากอาหารที่เพิ่มขึน
้ อาการเวียนศีรษะ และเสียสมาธิง่าย อย่างไร
เต้นของหัวใจที่สูงขึน
ก็ตามผู้ป่วยบางส่วนรายงานว่าได้รบั อาการข้างเคียงที่เป็ นผลลบ เช่น
ปากแห้ง รูส้ กึ เมา ความอยากอาหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ปัญหาเกีย่ วกับความทรงจ�ำ
การรับรสไม่ดี การเป็ นลม ปัญหาในการปฏิบัติงานหลากหลายในเวลา
้
เดียวกัน และอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึน
้ อยู่กับแต่ละบุคคล อาการข้างเคียงที่
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาขึน
บุคคลหนึ่ งได้รบั ไม่จำ� เป็ นทีต่ อ้ งถือว่าเป็ นผลข้างเคียงส�ำหรับอีกคนหนึ่ ง
ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยหลายรายที่นอนไม่หลับไม่ ได้มองว่าอาการง่วงซึม
เป็ นอาการที่ ไม่พงึ ประสงค์ แม้วา่ ความอยาก ‘ของหวาน’ จะเป็ นปัญหา
ส� ำหรับผู้ป่วยที่ ใส่ ใจกับการรักษาน� ้ ำหนั กของตนให้คงที่ แต่ผู้ป่วย
รายอื่นกลับมองว่าเป็ นสิ่งส�ำคัญ เนื่ องจากภาวะของพวกเขาส่งผลให้
พวกเขาต้องรับมือกับน� ้ำหนั กที่ลดลง

ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์
แพทย์และเภสั ชกรของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้นในการรักษาของพวกเขาหรือไม่

้ ทะเบียนในเบลเยี่ยม
เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวที่ ได้รับการขึน
้ ทะเบียนที่มีวาง
อย่างไรก็ตาม แพทย์ ได้รบั อนุ ญาตให้สั่งจ่ายยาที่ ไม่ขึน
จ�ำหน่ ายในร้านขายยาของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็ นเหตุให้แพทย์ตกที่นั่ง
ล�ำบาก แพทย์ส่วนใหญ่ตอบสนองต่อค�ำขอของผู้ป่วยด้วยการกล่าวว่า
ไม่ต้องการให้ตนเองหรือผู้ป่วยประสบปัญหาทางกฎหมายเนื่ องจาก
กัญชาที่มิชอบด้วยกฎหมาย พวกเขาไม่ ได้รับอนุ ญาตจากสมาคมการ
แพทย์แห่งชาติ ให้สั่งจ่าย หรืออื่น ๆ ท�ำให้ผู้ป่วยต้องพยายามค้นหา
แพทย์ที่ยินยอมสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์เอง

Sativex®

การสนั บสนุ นทางการแพทย์ส�ำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความ
หลากหลายอย่างมากในกลุม่ ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยบางส่วนรายงานว่าแพทย์ของ
ตนยอมรับและสนั บสนุ นการใช้กัญชาของตน ขณะที่อีกส่วนหนึ่ งถูก
ปฏิเสธ ผู้ป่วยจ�ำนวนมากระบุวา่ แพทย์ของตนมีข้อกังขา ไม่เห็นด้วย
ไม่สนใจ หรือไม่มีความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเรือ่ งนี ้
ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ ได้รบั ค�ำแนะน� ำทางการแพทย์ พวกเขาพบว่าค�ำแนะน� ำ
ดังกล่าวแตกต่างจากวิธี ใช้และค�ำแนะน� ำที่ตนได้รบั จากยาชนิ ดอื่น ๆ
อยูม่ าก ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ของพวกเขาเขียนใบสั่งยาและให้คำ� แนะน� ำ
ที่มีลักษณะกว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง ผู้ป่วยจึงจ�ำเป็ นต้องทดลองด้วย
รูปแบบการใช้ของตัวเอง โดยปกติแล้วแพทย์มักไม่ยินยอมก�ำกับดูแล
การใช้กัญชาเนื่ องจากขาดความเชี่ยวชาญ และเนื่ องจากอันตรายที่อาจ
เกิดขึน้ และผลทางกฎหมายทีอ่ าจตามมาซึง่ มีสาเหตุมาจากการใช้กญ
ั ชา
ทางการแพทย์

้ ทะเบียนเนื่ องจากสิ่งที่
ในประเทศเบลเยี่ยม แพทย์ ได้รบั อนุ ญาตให้สั่งจ่ายยาที่ ไม่ขึน
เรีย กกั นว่า ‘อิ ส รภาพในการรัก ษาโรค’ ดั ง ที่ ร ะบุ ไว้ ในตั ว กฎหมาย แพทย์ ไม่ อ าจ
อยู่ภายใต้การจ�ำกัดเชิงควบคุมบังคับส� ำหรับยารักษาโรคที่เลือกใช้ ไม่ว่าจะเพื่อการ
วินิจฉั ย หรือเพื่อการเตรียมและการด�ำเนิ นการรักษา หรือเพื่อด�ำเนิ นการจัดเตรียมยา
ที่เป็ นต้นต�ำรับก็ตาม
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ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จดั หากัญชาทางการแพทย์เอง และไม่ ได้ปรึกษากับแพทย์
เวชปฏิบัตท
ิ ่วั ไป (แพทย์ประจ�ำบ้าน) ของตน เนื่ องจากขาดความสนใจ
หรือขาดความรู้ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ผูป้ ่ วยเหล่านี ้ ไม่ ได้รบั การดูแลโดยแพทย์
ผู้ป่วยจึงเลือกผลิตภัณฑ์กัญชา ปริมาณยา วิธีการให้ยา และเวลาใช้ยา
ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยยังต้องการได้รบั การดูแลจากแพทย์มากกว่า และรูส้ ึก
เสียดายที่มีแพทย์จ�ำนวนน้ อยมากที่มีประสบการณ์ หรือความรูเ้ กีย่ วกับ
กั ญ ชาทางการแพทย์ บ่ อ ยครั ง้ ผู้ ท่ี ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และค� ำ แนะน� ำ
คือ ตัวผูป้ ่ วยเอง ซึง่ เป็ นการพลิกความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ และผูป้ ่ วย
แบบกลับหัวกลับหาง

ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและสังคม
ครอบครัวและผูท
้ ด่ี แู ลผูป้ ่ วยมีความคิดเห็นอย่างไร

ส� ำ หรั บ ผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ ครอบครั ว และผู้ ดู แ ลของพวกเขายอมรั บ
และสนั บสนุ นการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ เนื่ องจากพวกเขาสังเกตเห็น
้ จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ และรู้สึก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
ดี ใจที่ผลิตภัณฑ์กัญชาสามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยมัก
จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์วา่ เป็ นไปเพื่อ
ให้ ได้รบั การยอมรับ
แม้วา่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รบั การสนั บสนุ นจากสังคม แต่บางรายก็ตอ้ ง
รับมือกับค�ำพูดยุแหย่ หรือการตอบสนองทางลบที่เป็ นทัศนคติทั่วไป
เนื่ องจากผู้อ่น
ื รูส้ ึกไม่พอใจจาก ‘การใช้กัญชา’ ของตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยบาง
รายต้องเผชิญกับผลร้ายแรงที่ตามมา ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งที่บ้าน
และในสถานที่ท�ำงาน ผู้ป่วยส่วนมากเชื่อว่าผู้คนไม่ยอมรับกัญชาเพื่อ
การแพทย์ เนื่ องจากมีความเข้าใจและภาพลักษณ์ ที่ผิดเกี่ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์

อนาคตของการดูแลด้าน
้ อยู่กับการท�ำความ
สุขภาพขึน
เข้าใจและการตอบสนอง
ความจ�ำเป็ นและความ
ต้องการของผู้ป่วย
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ข้อมูลเชิงลึกจากแบบส�ำรวจ

ตารางด้านล่างจะเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ป่วย โดยใช้แบบส�ำรวจในมุมมองทั่วโลกและมุมมองของชาวเนเธอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของแบบส�ำรวจมี
ความแตกต่างกันเล็กน้ อย แต่ก็ยังคงเป็ นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์

มุมมองทั่วโลก

มุมมองของชาวเนเธอร์แลนด์

ทั่วไป
International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)

ได้สำ� รวจความคิดเห็นของผูป้ ่ วยจาก 31 ประเทศในปี 2010 โดยเป็ น
การศึกษาครัง้ ใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วม 953 ราย ข้อมูลเหล่านี ้มีความเป็ น
ไปได้ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประชากร ผู้ป่วยทั่ว
โลกในปัจจุบัน

้ หนึ่ งได้กลายเป็ น
ในปี 2016 แบบส�ำรวจผู้ป่วยชาวเนเธอร์แลนด์ชิน
ข้อมูลสรุปคร่าว ๆ ของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ ง โดยเป็ นการศึกษาครัง้
ใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วม 582 ราย (17% ได้รบั การสั่งจ่ายยา) ข้อมูลเหล่านี ้
มีความเป็ นไปได้ทจี่ ะแสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนรวมของประชากรผูป้ ่ วย
ชาวเนเธอร์แลนด์ที่ ได้รบั กัญชาผ่านการสั่งจ่าย

ผู้ป่วยและภาวะที่ก�ำลังได้รบั การรักษา

46

ประชากรผู้ป่วยเป็ นเพศชายโดยส่วนมาก (64%) และมีอายุเฉลี่ย
อยู่ท่ี 41 ปี

ประชากรผู้ป่วยมีส่วนแบ่งระหว่างเพศที่เท่า ๆ กันโดยประมาณ
โดยมีอายุตงั ้ แต่ 41-65 ปี (ค่ามัธยฐานของอายุอยู่ที่ 54 ปี )

ผู้ป่วยเพียงเล็กน้ อยจัดหายารักษาโรคจากร้านขายยา (10%) หรือได้รับ
เภสัชภัณฑ์ ซึ่งไม่ ใช่เรือ่ งน่ าแปลกใจแต่อย่างใด เนื่ องจากการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ถอื ว่ามิชอบด้วยกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ เพราะฉะนั ้น
ผลลัพธ์จึงมักจะแสดงให้เห็นถึงการใช้กัญชาที่เป็ นสมุนไพร

ผู้ป่วยได้รับการสั่ งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ส�ำหรับการรักษาภาวะ
ต่าง ๆ ตัง้ แต่อาการปวดไปจนถึงความเจ็ บป่ วยทางจิตที่ร้ายแรง
ข้อบ่งชี ้ 10 อันดับแรกมีทงั ้ สภาวะโรคทางกายและทางจิตใจ โดยรวม
ถึงอาการปวด อาการนอนไม่หลับ/โรคเกี่ยวกับการนอนหลับ อาการ
ปวดเส้นประสาท การชักกระตุก ความเครียด โรค MS ภาวะซึมเศร้า
อาการวิตกกังวล อาการคลื่นไส้ และโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการรักษาภาวะหลากหลายรูปแบบ
่ บเห็นได้ทว่ั ไปทีส่ ุด คือ อาการปวดหลัง ความผิด
ด้วยกัน ภาวะทีพ
ปกติดา้ นการนอน ภาวะซึมเศร้า อาการปวดทีม่ สี าเหตุมาจากการบาดเจ็บ
หรืออุบัตเิ หตุ และโรคปลอกประสาทเสื่อม

ปริมาณยาที่ ได้รบั โดยเฉลี่ยต่อวันมีการรายงานอยู่ท่ี 0.67 กรัม/วัน
ส�ำหรับช่อดอกกัญชา และ 0.3 มล./วันส�ำหรับน� ้ำมันสกัด

ส�ำหรับการสูดไอระเหยและการสูบ มีการรายงานปริมาณยาที่ ได้รบั โดย
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.0 กรัม (ค่ามัธยฐานของปริมาณยาอยู่ที่ 2.0 กรัม/วัน
และ 1.5 ตามล�ำดับ)

ส�ำหรับการใช้ยาในปริมาณที่วา่ นี ้ ผู้ป่วยส่วนมาก (80+ %) รายงาน
้ อย่าง
ถึงความเปลี่ยนแปลงบางส่ วนต่อคุณภาพชีวิตในทางที่ดีขึน
มาก รวมถึงการลดลงของอาการต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากโรคของตน

มุมมองทั่วโลก

มุมมองของชาวเนเธอร์แลนด์

วิธีการให้ยา
ผู้ ป่ วยได้ ร ะบุ ถึ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการให้ ย าในรู ป แบบต่ า ง ๆ
โดยอธิบายถึงประสบการณ์ ในการรับยาด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันตาม
ปริมาณยาที่ต้องใช้ เวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ ระยะเวลาในการออกฤทธิ์
ความสะดวกในการเข้าถึงยา ความสะดวกในการก�ำหนดปริมาณยา
ที่แม่นย�ำ ความสะดวกในการเตรียมและบริ โภค การระคายเคือง
ปอด อาการข้างเคียง และค่าใช้จ่าย

การให้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ส ามารถท� ำ ได้ ห ลายวิ ธี ก ารด้ ว ยกั น
โดยทั่วไปน� ้ำมันสกัดจากกัญชาได้รบั การสั่งจ่ายมากที่สุด ตามมาด้วย
รูปแบบการสูดไอระเหยและรูปแบบชาซึ่งเป็ นวิธีที่ ได้รบั ความนิ ยม

ผู้ป่วยได้รายงานคะแนนความพึงพอใจที่สูง (ยอมรับ) ส�ำหรับการรับ
ยาโดยการสูดไอระเหย โดยทั่วไปแล้วยารักษาโรคที่ ใช้กัญชาทัง้ ต้น
จะได้รบั คะแนนความพึงพอใจสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ารแคนนาบินอยด์
แยกต่างหากหรือมีสารเดีย่ ว ๆ เป็ นส่วนประกอบ

แม้ว่าการสูบจะเป็ นที่นิยมเช่นเดียวกัน แต่ดังที่เห็นว่าผู้ป่วยต่าง
่ แทนการสูบเหมือนในประเทศอืน
่ ๆ การใช้น�้ำมัน
มองหาทางเลือกอืน
สกัด หรือการเปลี่ยนไปใช้วธิ ีการให้ยาโดยการสูดไอระเหยของผู้ป่วย
ปรากฏให้ เห็ น อย่ า งชั ด เจน ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ ย าและ
ความสะดวกในการก�ำหนดปริมาณยาทีร่ ายงานโดยผูต้ อบแบบส�ำรวจ
เรียงตามวิธีการให้ยามีคา่ เท่ากันโดยประมาณ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
ผู้ เข้ า ร่ ว มแบบส� ำ รวจส่ ว นมากมี ป ระสบการณ์ กั บ กั ญ ชาที่ เป็ น
สมุนไพร และผลลัพธ์อาจเอนเอียงไปทางการใช้กญ
ั ชาทีเ่ ป็ นสมุนไพร

สถานะเสมื อ นถู ก กฎหมายของกั ญ ชาในประเทศเนเธอร์แ ลนด์
หมายความว่ า อาจมี ก ารสั่ ง จ่ า ยกั ญ ชาบางส่ ว นที่ ผู้ ป่ วยจั ด หามา
นอกเหนื อจากร้านขายยา
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10 มุมมองทางกฎหมาย
เราได้พดู ถึงการก�ำหนดให้กญ
ั ชาเพือ่ การแพทย์เป็ นส่วนหนึ่ งของยาที่ ใช้ส�ำหรับการบ�ำบัดรักษาโรค ส่วนนี ้จะ
่
พูดถึงสาเหตุทก่ี ญ
ั ชาได้รบั การปฏิบตั ิ ในลักษณะที่ ไม่เหมือนกับยาตัวอืน

กัญชา (Marijuana) หรือกัญชาทางการแพทย์
(Medicinal Cannabis)

แนวคิดที่ว่าอะไรคือกัญชาทางการแพทย์มีความแตกต่างกันออกไป
ทั่วโลก จ�ำนวนของผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงหรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรมอยู่ ในระดับที่ตำ�่ เมื่อเทียบกับกัญชาที่ผิดกฎหมาย
กั ญ ชาคื อ ยาเสพติ ด เพื่ อ นั นทนาการที่ ใช้ กั น อย่ า งผิ ด กฎหมายหรือ
เสมือนถูกกฎหมายอย่างแพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก รายได้จากกัญชา
เพื่อนั นทนาการนั ้ นมากมายมหาศาล โดยเป็ นช่องทางตอบสนอง
ส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่หากไม่เลือกใช้กัญชาเพื่อนั นทนาการก็จะไม่มี
โอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพระดับเภสั ชภัณฑ์ ได้เลย
อย่างไรก็ตาม คุณภาพของกัญชาเพื่อนั นทนาการมักไม่น่าเชื่อถือและ
คาดเดาไม่ ได้ กัญชาจากตลาดนี ้มีฤทธิ์ที่หลากหลาย และมีความเสี่ยง
จากการเจือปน (ตัวอย่างเช่น การใส่สารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์หรือ
สารเสพติ ด ผิ ด กฎหมายอื่ น ๆ ) อี ก ทั ง้ ยั ง มี แนวโน้ มที่ จ ะมี เชื อ้ รา
แบคทีเรีย และสารจุลินทรีย์อ่น
ื ๆ โลหะหนั ก และสิ่งแปลกปลอมเป็ น
ส่ ว นประกอบ ความเสี่ ย งที่ ผู้ ป่ วยต้ อ งแบกรั บ อยู่ ในระดั บ ที่ สู ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีระบบภูมิต้านทานต�่ำดังที่เราเห็นได้จาก
โรคมะเร็ง
ทั่ ว โลกในทุ ก วั นนี ้ ผู้ ป่ วยจะสามารถจั ด หากั ญ ชาได้ ห ลากหลายวิ ธี
ด้วยกัน กล่าวง่าย ๆ ว่ามีแหล่งที่เด่นชัดสองแหล่งได้แก่ ตลาดผิด
กฎหมายอย่างไม่เป็ นทางการ/เสมือนถูกกฎหมาย และตลาดทางการ
แพทย์ อ ย่ า งเป็ นทางการซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุม ของผู้ ว างระเบี ย บ
เกี่ยวกับยา ภายใต้รูปแบบที่เป็ นทางการ กัญชาทางการแพทย์มักจะ
เป็ นยารั ก ษาโรคซึ่ ง เป็ นที่ พึ่ ง สุ ด ท้ า ย โดยแพทย์ สั่ ง จ่ า ยในกรณี ที่
ตัวเลือกอื่น ๆ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ

จากกัญชาทางการแพทย์สู่สารแคนนาบินอยด์
เพื่อการรักษาบ�ำบัดโรค

กัญชาทางการแพทย์เป็ นค�ำศัพท์เก่าที่ ใช้เพื่ออธิบายถึงการใช้กัญชาใน
การรักษาหรือจัดการความเจ็บป่ วย ในช่วงหลายที่ปีผ่านมานี ้ เทคนิ ค
ในการเพาะปลู ก คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และมาตรการควบคุ ม
้ อย่างมาก ในปัจจุบัน ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของรัฐ เสาะหา
ล้วนพัฒนาขึน
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ ม าตรฐาน ( เช่ น Sativex®, Marinol®,
้ (ใต้ลิน
้ ทางปาก
Bedrocan®) และวิธีการให้ยาที่ปลอดภัยมากยิ่งขึน
หรือการสูดไอระเหย)
การเปลีย่ นแปลงจุดสนใจจาก ‘กัญชาทางการแพทย์’ ไปสู่ ‘สารแคนนาบินอยด์
เพื่อการบ�ำบัดรักษาโรค’ นี ้แสดงให้เห็นถึงความรูแ้ ละความเข้าใจที่เรา
มี ต่ อ ระบบเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ ตั ว รั บ สารแคนนาบิ น อยด์ สาร
้ ในร่างกายของสิ่ งมีชีวิต (มนุ ษย์) และสาร
แคนนาบินอยด์ที่ผลิตขึน
ไฟโตแคนนาบินอยด์ทผี่ ลิตขึน้ ภายนอก (พืช) การใช้สารแคนนาบินอยด์
เพื่อการบ�ำบัดรักษาโรคดูเหมือนจะมีความส�ำคัญในอนาคต ประเภท
ของยาที่ มี ส ารแคนนาบิ น อยด์ ( เช่ น THC และ CBD) และ
สารประกอบทางเคมีอื่น ๆ ที่หลั่งจากต้นกัญชา (เช่น เทอร์ปีน) เป็ น
ส่วนประกอบมีเจตนาเพือ่ ใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์ ในการบ�ำบัดรักษาโรค

รูปแบบที่รา้ นขายยาเป็ นผู้สั่งจ่ายยา

ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของรัฐจะต้องท�ำการตัดสิ นใจที่ยากล�ำบากในการ
จัดการกับความต้องการสินค้าของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
พร้อม ๆ กับความจ�ำเป็ นที่จะต้องรับรองความปลอดภัยและความมี
ประสิทธิภาพของสินค้าในตลาด ซึง่ อยูภ่ ายใต้การชีข้ าดของกฎระเบียบ
ที่เฉพาะเจาะจงของประเทศเกี่ยวกับยาและยารักษาโรคควบคุม
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โดยมีแนวทางด้วยกันทัง้ หมดสองประการ แนวทางแรกมักจะมีการ
ระบุเป็ นหน่ วยงานส�ำหรับกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจะควบคุมการเข้า
ถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาโดยแยกออกจากยารักษาโรคตัวอื่น ๆ อีก
แนวทางหนึ่ งคือวิถี ในการควบคุมยารักษาโรค ซึ่งมองกัญชาทางการ
แพทย์ ในลั ก ษณะที่ ไม่ ต่ า งจากยาตั ว อื่ น ๆ ทั ง้ สองแนวทางต่ า งมี
ความคาดหวัง ต่ อ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความปลอดภั ย และความมี
ประสิทธิภาพในระดับสูง
นโยบายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศจะก�ำหนดว่าใครสามารถ
สั่ งจ่ายและจ�ำหน่ ายกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้บ้าง ส่ วนใหญ่แล้วผู้ท่ี
ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง กั ญ ชาของผู้ ป่ วยจะเป็ นบุ ค ลากรทางการแพทย์
กล่าวคือ แพทย์ ได้รับอนุ ญาตให้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ ในการ
รั ก ษากลุ่ ม ภาวะที่ ก� ำ หนดไว้ และเภสั ช กรสามารถเก็ บ รั ก ษาและ
จ�ำหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและน่ าเชื่อถือให้แก่ผู้ป่วย
ส�ำหรับรูปแบบที่ร้านขายยาเป็ นผู้สั่งจ่ายยาแล้ว โดยปกติผู้ป่วยจะได้
รับทราบถึงความเสี่ยงและประโยชน์ ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมถึง
ได้รบั ความปลอดภัยจากค�ำแนะน� ำของบุคลากรทางการแพทย์ ในบาง
ประเทศ การใช้ ส ารแคนนาบิ น อยด์ เพื่ อ การบ� ำ บั ด รั ก ษาโรคมี
ความก้าวหน้ าเป็ นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในประเทศอื่น ๆ กัญชา
ทางการแพทย์ถือเป็ นยาประเภทใหม่ ในสถานการณ์ ทงั ้ สองรูปแบบนี ้
บุคลากรทางการแพทย์จะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ
ที่แตกต่างกันไป โดยมีสาเหตุมาจากการที่หัวข้อดังกล่าวนี ้ ไม่ ได้มีการ
พู ด ถึ ง บ่ อ ยนั กในช่ ว งการฝึ กอบรมทางการแพทย์ และบ่ อ ยครัง้ ที่
บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีค�ำแนะน� ำที่อิงจากหลักฐานและใช้ ได้จริง
รวมถึงเครื่องมือการประเมิ นให้ ใช้ สนั บสนุ นประกอบกระบวนการ
ตัดสินใจ

เป้ าหมายของอนุ สัญญาของ UN

อนุ สัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสากลขององค์การสหประชาชาติเป็ น
ข้ อ ตกลงสากลสู ง สุ ด ในเรื่อ งการควบคุ ม ยาเสพติ ด อย่ า งเช่ น กั ญ ชา
อนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วก� ำ หนดความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั นในระดั บ สากล
ส�ำหรับการควบคุมการผลิต การค้า และการใช้ยาควบคุม
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โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะก�ำหนดกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งสัมพันธ์
กับการออกกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับยารักษาโรค ส�ำหรับกัญชา
ทางการแพทย์ อ�ำนาจควบคุมของประเทศและมาตรการควบคุมอื่น ๆ
มีเป้ าหมายที่จะ:
• ควบคุมการเข้าถึงและการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ชอบด้วย
กฎหมาย
• เปิ ดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกัญชาที่มาจากวิธีการทางเภสัชกรรม
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์บางกรณี ในปริมาณที่เพียงพอ
• อนุ ญาตให้สามารถมีการเพาะปลูกและผลิตกัญชาเพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ประเทศที่ลงนามในอนุ สัญญามีภาระหน้ าที่ ในการควบคุมการส่งออก
น� ำเข้า และการขายส่งกัญชาและยาเตรียมจากกัญชาอย่างระมัดระวัง
ซึ่งส่วนมากแล้วมักจะเป็ นหน้ าที่รบั ผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศ ซึง่ ร่วมงานอย่างใกล้ชดิ กับคณะกรรมการควบคุมสารเสพ
ติดนานาชาติ (INCB) ในกรุงเวียนนา
ทุ ก ชาติ ต่ า งจ� ำ เป็ นต้ อ งท� ำ งานร่ว มกั น กั บ INCB ซึ่ ง เป็ นผู้ ค วบคุ ม
การหมุนเวียนของกัญชาและยาควบคุมชนิ ดอื่น ๆ ที่มีเจตนาเพื่อการ
ใช้ทางการแพทย์ทั่วโลก แต่ละประเทศจะเสนอจ�ำนวนคาดการณ์ ของ
ความจ�ำเป็ นส�ำหรับกัญชาทางการแพทย์ ในระดับชาติเป็ นรายปี การ
คาดการณ์ ดังกล่าวนี ้จะจ�ำกัดปริมาณของกัญชาที่จะสามารถเข้าถึงได้
ในแต่ละปี ซึ่งเป็ นการสร้างความมั่นใจว่าการผลิต การค้า และการใช้
กัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายจะเพียงพอส� ำหรับความจ�ำเป็ นทางการ
แพทย์และทางวิทยาศาสตร์ของชาติ โดยไม่จ�ำเป็ นต้องหันไปอาศัย
‘ตลาดมืด’
เหล่านี ้คอื ข้อก�ำหนดที่มีผลผูกมัด โดยแนวคิดคือการจ�ำกัดการเข้าถึง
จะเป็ นเหตุให้การเสาะหายาควบคุมเป็ นเรือ่ งที่ยาก ดังนั ้นการใช้อย่าง
ไม่เหมาะสมจึงเป็ นไปได้ยากด้วยเช่นกัน หน้ าที่รับผิดชอบของผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของรัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยคือการตรวจ
สอบให้แน่ ใจว่าจะไม่มีความเสี่ ยงของการเบี่ยงเบนไปหาการใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสม

ฝิ่ นสู่ โอปิ ออยด์

อนุ สั ญ ญาของ UN และตั ว บทกฎหมายของแต่ ล ะประเทศอนุ ญาตให้ มี ก ารเพาะปลู ก ฝิ่ นในรั ฐ
แทสเมเนี ย ออสเตรเลีย และขนส่งไปยังสถานที่ผลิตยาทั่วโลก รวมถึงจัดจ�ำหน่ ายในตลาดยารักษา
โรคทั่วโลก และอนุ ญาตให้ โรงพยาบาลหรือร้านขายยาชุมชนสามารถสั่งจ่ายโคเดอีน มอร์ฟีน หรือ
ออกซิ โคโดนได้
การเพาะปลูก ผลิต จัดจ�ำหน่ าย และสั่งจ่ายโอปิ ออยด์ ได้รบั การควบคุมอย่างระมัดระวัง เหล่านี ้ต่าง
เป็ นข้อก�ำหนดเดียวกันส�ำหรับกัญชา ในกรณี ที่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบ�ำบัดรักษาโรค
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11 อภิธานศัพท์
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกัญชา
้ ตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ท่ี
สารแคนนาบินอยด์: สารเคมีท่ีเกิดขึน
มีฤทธิ์ตอ่ ตัวรับสารแคนนาบินอยด์
กั ญ ชา: Cannabis sativa L. เป็ นพื ช ในวงศ์ Cannabaceae
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีฤทธิ์จ�ำนวนมาก องค์ประกอบหลัก
ที่มีฤทธิ์ ได้แก่ THC (เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล) และ
CBD (แคนนาบิ ไดออล)
ช่อดอกกัญชา: ดอกจากต้นกัญชาทัง้ ดอกที่ตากแห้ง
ตั ว รั บ สารแคนนาบิ น อยด์ : ตั ว รั บ ที่ เ ยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ซ่ึ ง พบในสมอง
ระบบประสาทส่วนปลาย และในอวัยวะและเนื ้อเยื่อหลายส่วน ตัวรับ
เหล่ า นี ้ ส ามารถจ� ำ แนกสารเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ ข องเราเองและ
ไฟ โตแคนนาบินอยด์ ( นั่ นคือ THC และ CBD) จากต้น กัญ ชาได้
โดยปกติแล้วจะหมายถึงตัวรับ CB1 และ CB2 แต่ยังรวมถึงตัวรับ
อื่น ๆ ที่สารแคนนาบินอยด์ยึดเกาะด้วยเช่นกัน
ปฏิกิรยิ าดีคาร์บอกซิเลชั่น: สารแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่จะอยู่ ในรูป
กรดที่ ไม่มีฤทธิ์ สารแคนนาบินอยด์ที่มีฤทธิ์ทางยา (เช่น THC/CBD)
้ เมื่อกัญชาได้รับความร้อนที่อุณหภูมิอย่างน้ อย 180°C
จะถูกสร้างขึน
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการ “ดีคาร์บอกซิเลชั่น” กล่าวคือ ปฏิกิรยิ า
ดีคาร์บอกซิเลชั่นเป็ นปฏิกิริยาทางเคมีที่น�ำเอาหมู่คาร์บอกซิลออก
และปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )
สารเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ : สารแคนนาบิ น อยด์ ( สารสื่ อ ประสาท
ภายในร่ า งกาย ) ที่ ผ ลิ ต ขึ ้น ตามธรรมชาติ ในร่ า งกายของมนุ ษย์
และสัตว์ ซึ่งจับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์

ระบบเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ : ระบบเอ็ นโดแคนนาบิ น อยด์ มี ค วาม
ส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับภาวะธ�ำรงดุล (Homeostasis) โดยรวมของ
ร่างกาย และมีอิทธิพลต่ออวัยวะหลักและระบบเนื ้อเยื่อทัง้ หมดของเรา
โดยเป็ นระบบทางชีววิทยาที่เป็ นเอกลักษณ์ กลไกของระบบดังกล่าว
มี ก ารตอบสนองและสามารถปรับ ตัว ได้ และด้ว ยเหตุนี้จึ ง เปิ ดช่ อ ง
ทางให้มีการตอบสนองทางชีววิทยาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ระบบหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อม
เอนโดจีนัส: สร้างขึน้ ในร่างกายโดยไม่ ได้รบั จากภายนอก สารแคนนาบินอยด์
้ ในร่างกายมีชื่อเรียกว่าสารเอ็นโดแคนนาบินอยด์
ทีผ่ ลิตขึน
เอ็ นทู ร าจเอฟเฟกต์ : ปฏิ กิ ริย าที่ ค าดว่า ท� ำ งานร่ว มกั นระหว่า งสาร
แคนนาบินอยด์และเทอร์ปีน ซึ่งน� ำไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มผล
การบ�ำบัดรักษาโรคของสารแคนนาบินอยด์ ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
สารเทอร์ปีนเป็ นส่วนประกอบหลักของ Cannabis sativa L. ซึง่ เป็ นต้น
ก�ำเนิ ดของกลิน
่ และรสชาติของพืชดังกล่าว การท�ำงานร่วมกันเพือ่ บ�ำบัด
รักษาโรคระหว่างสารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีนยังไม่ ได้รบั การยืนยันในการ
วิจัยทางคลินิก
กั ญ ชาทางการแพทย์ : กั ญ ชาที่ มี จุ ด ประสงค์ ก ารใช้ ง านเพื่ อ บ� ำ บั ด
รักษาโรค ซึ่งจะได้รบั การสั่งจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ท่ผี ่านการ
ฝึ กอบรม ส�ำหรับภาวะโรคที่รู้จักโดยทั่วไป หรือกลุ่มภาวะโรคที่มีการ
พิสูจน์ แล้วว่าสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล
้ ตามธรรมชาติ
สารไฟโตแคนนาบินอยด์: สารแคนนาบินอยด์ท่ีเกิดขึน
ในกัญชา และได้มาจากต้นกัญชา สารแคนนาบินอยด์ท่เี ป็ นที่รจู้ ักมีอยู่
เป็ นจ�ำนวนมาก สารไฟโตแคนนาบินอยด์ ที่มีการศึกษามากที่สุด คือ
เดลต้า 9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบิ ไดออล
(CBD):

• THC คือสารแคนนาบิน อยด์ที่เป็ นที่รู้จักมากที่สุ ด THC ท� ำ ให้
เกิดฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติเป็ นยาหลาย ๆ ประการของกัญชา ซึ่งอาจ
รวมถึงการลดอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการปวด และการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื ้ อ และส่ งเสริมการนอนหลับและความอยากอาหาร
เป็ นต้น
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• C B D เป็ นสารแคนนาบิ น อยด์ ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ตั ว หนึ่ ง โดยมี
คุณสมบัติเป็ นยา แต่ ไม่ก่อให้เกิดภาวะทางจิตเวช (นั่ นคือการใช้
สารแคนนาบินอยด์ตวั นี ้จะไม่ก่อให้เกิดภาวะเป็ นพิษ) CBD อาจมี
ประสิทธิผลส�ำหรับภาวะอย่างเช่นโรคลมชัก ภาวะป่ วยทางจิตจาก
เหตุการณ์ รน
ุ แรง (PTSD) และโรควิตกกังวล

อั น ตราย: สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ล ดหรื อ ส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย อันตรายจากยารวมถึงอาการที่ ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา อาการข้างเคียงจากการรักษา และผลที่ ไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ
จากการรักษา คุณภาพยา ความถี่ ในการใช้ และวิธกี ารให้ยาจะเป็ นปัจจัย
ที่ก�ำหนดประเภทและความรุนแรงของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับยา

การสร้างมาตรฐาน: ช่อดอกกัญชาคุณภาพระดับเภสัชภัณฑ์ คือ ดอก
จากต้นกัญชาทัง้ ดอกที่ตากแห้ง และผ่านการท�ำให้เป็ นมาตรฐานทัง้
ทางพันธุกรรมและทางเคมีตามมาตรฐานทางเภสัชกรรม โดยมีองค์
ประกอบสารแคนนาบินอยด์ที่ก�ำหนด นอกจากนั ้น ช่อดอกกัญชาจะ
ต้องปราศจากสิ่งปนเปื ้ อนอย่างเช่น จุลน
ิ ทรีย์ (รา เห็ดรา และแบคทีเรีย)
ยาฆ่าแมลง (สารตกค้าง) อะฟลาทอกซิน สิ่งเจือปน และโลหะหนั ก

ผิดกฎหมาย: ไม่เป็ นไปตามหรือไม่ ได้รบั อนุ ญาตโดยกฎหมาย (ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและต้องห้ามตามกฎหมาย); ไม่ ได้รบั อนุ ญาต

สารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์: สารเคมีชนิ ดหนึ่ งที่มนุ ษย์สังเคราะห์
้ ซึ่งเป็ นสารที่จับกับตัวรับสารแคนนาบินอยด์ และ (โดยปกติแล้ว)
ขึน
เลียนแบบฤทธิ์ของ THC
สารเทอร์ปีน: สารประกอบอะโรมาติกซึ่งเป็ นที่มาของกลิ่นและรสชาติ
ของกัญชา กัญชาแต่ละชนิ ดจะมีองค์ประกอบของสารเทอร์ปีนที่ ไม่
ซ�ำ้ กัน มีการคาดว่าสารเทอร์ปีนมีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิรยิ าที่แตกต่าง
กันกับสารแคนนาบินอยด์

ค�ำศัพท์ทางการแพทย์

ลิแกนด์: ลิแกนด์ทย่ี ดึ เกาะกับตัวรับทีเ่ ฉพาะเจาะจง ลิแกนด์ของตัวรับ
สารแคนนาบินอยด์มีชื่อเรียกว่าแคนนาบินอยด์ ลิแกนด์ที่เกิดจาก
ภายในของตัวรับแคนนาบินอยด์มีชื่อเรียกว่าเอ็นโดแคนนาบินอยด์
ในขณะที่ลิแกนด์ที่เกิดจากภายนอกมีชื่อเรียกว่าไฟโตแคนนาบินอยด์
อายุรกรรม: สาขาของแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโดยไม่
ผ่าตัด และ/หรือการบ�ำบัดรักษาโรคด้วยยา
การใช้อย่างไม่เหมาะสม (การใช้ยา): การใช้ยาอย่างไม่ถกู ต้อง การบริ โภค
ยารั ก ษาโรคโดยเพิ่ ม ปริ ม าณยาหรื อ ใช้ โดยมี เจตนาเพื่ อ ให้ ได้ ผ ล
ที่มีลักษณะเป็ นพิษ
ทางปาก: บริ โภคยาด้วยปาก หรือต้องบริ โภคทางปาก

ปริมาณยา: ปริมาณที่ก�ำหนดส�ำหรับการบริ โภคยาต่อครัง้

ความเสี่ยง (ปัจจัย): แง่มุมหนึ่ งของพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือแนวทาง
การใช้ชีวติ การประสบกับสภาพแวดล้อม หรือลักษณะนิ สัยที่มีแต่เกิด
้ ที่บุคคลจะเกิดโรค
หรือสืบทอดมา โดยเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน

ข้อก�ำหนดของปริมาณยา (ข้อก�ำหนดในการบ�ำบัดรักษาโรค): ตัวเลข
ปริมาณยาที่ก�ำหนดส� ำหรับระยะเวลาที่ระบุ และระยะห่างของเวลา
ระหว่างการให้ยาแต่ละครัง้ ที่เลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
้ อยู่กับยาที่
บ�ำบัดรักษาโรค (นั่ นคือ เพื่อรักษาอาการของโรค) โดยขึน
ใช้ ภาวะที่ก�ำลังรักษา และลักษณะพิเศษของผู้ป่วย

วิธีการบริหารยา: วิธีการน� ำยาเข้าสู่ ร่างกาย รวมถึงต�ำแหน่ งที่มีการ
ใช้ยา ตัวอย่างที่พบได้ท่ัวไป ได้แก่ การให้ยาทางปาก การสูดไอระเหย
การให้ยาทางใต้ลน
ิ ้ และการใช้เฉพาะที่
้ ’ หมายถึงทางส�ำหรับการให้ยาโดยที่ยาถูกดูดซึมเข้า
ใต้ลิน
้ : ‘ข้างใต้ลิน
สู่รา่ งกายผ่านบริเวณเนื ้อเยื่อใต้ลน
ิ ้ ไปยังเลือดผ่านเนื ้อเยื่อข้างใต้ลน
ิ้
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ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการบ�ำบัดโรค
สารออกฤทธิ์: ตัวยาส� ำคัญที่ออกฤทธิ์บ�ำบัดรักษาโรคในสูตรต�ำรับยา
โดยมีหน้ าที่ออกฤทธิ์ตอ่ ร่างกาย
การให้ยา (วิธกี ารใช้ยา): อธิบายถึงวิธกี ารบริ โภคหรือใช้ยาตัวอย่างรวมถึง
การสูดไอระเหย การกลืนหรือการบริ โภคทางปาก และการฉี ดตัวยา
ส�ำคัญ
รอบการผลิ ต : จ� ำ นวนของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ( 1 ) มี อ งค์ ป ระกอบ,
วิธีการผลิต และความเป็ นไป ได้ของการปนเปื ้ อนทางเคมีหรือทาง
้ ในรอบการผลิตเดียวกัน และ
จุลินทรีย์ที่เหมือนกัน และ (2) สร้างขึน
หากจ�ำเป็ น ได้รบั การฆ่าเชือ้ หรือระเหิดแห้งในรอบเดียว
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (CoA): เอกสารการยืนยันคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี รั บ รองว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ นไปตามข้ อ ก� ำ หนดเฉพาะ
และผลลัพธ์ของการทดสอบการควบคุมคุณภาพในผลิตภัณฑ์แต่ละ
รอบการผลิต

เภสั ช จลนศาสตร์: สาขาของเภสั ชวิท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ น
ของยาภายในร่ า งกาย โดยอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารดู ด ซึ ม ยาเข้ า สู่ ร่ า งกาย
การกระจายตัวของยา การเปลีย่ นแปลงยา และขับถ่ายยาออกจากร่างกาย
การติด ตามความปลอดภั ย จากการใช้ ย า: การเก็ บ รวบรวมและการ
ประเมินข้อมูลในเรือ่ งผลกระทบที่ ไม่พึงประสงค์ของยาจากผู้บุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย
การรัก ษาโรค: สาขาของแพทยศาสตร์ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรัก ษาโรค
และการออกฤทธิ์ของยา การรักษา การบ�ำบัดโรค หรือยา
ทางเลื อ กในการบ� ำ บั ด โรค: แนวคิ ด ที่ ว่ า การเพิ่ ม ตั ว เลื อ กของ
ยารัก ษาโรคส� ำ หรับ โรคหนึ่ ง ๆ จะช่ ว ยให้ แพทย์ ผู้ จ่ า ยยามี ตั ว เลื อ ก
โดยอาจมี วิธี ท่ี จ ะลดจ� ำ นวน ความถี่ หรือ ความรุน แรงของอาการ
ข้ า งเคี ย ง อี ก ทั ้ง จ� ำ นวนรวมของยาที่ ผู้ ป่ วยได้ รั บ ตามข้ อ ก� ำ หนด
ประจ�ำวันของตน

สู ตรต�ำรับ (ของผลิตภัณฑ์บ�ำบัดโรค): สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงตัวยา
ส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ ซึ่งผสมกันเพื่อสร้างเป็ นรูปแบบยาเตรียมที่เฉพาะ
เจาะจง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีดี (GMP): GMP ใช้ ในระดับนานาชาติ
เพื่ออธิบายหลักการและกระบวนการผลิตยาส�ำหรับผู้ผลิตยารักษาโรค
ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตมีคณ
ุ ภาพ
การผลิ ต : การผลิ ต ยารัก ษาโรคหรือ ขั น
้ ตอนใดก็ ต ามของการผลิ ต
ยารักษาโรค หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ขัน
้ ตอนท้ายสุ ด ซึ่งรวมถึงการ
แปรรูป การประกอบ การใส่ บรรจุ ภัณ ฑ์ การปิ ดฉลาก การจัดเก็ บ
การฆ่าเชือ้ การทดสอบ หรือการปล่อยผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใด
ก็ตาม หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ในฐานะส่วนหนึ่ งของขัน
้ ตอน
ดังกล่าวสู่การจัดส่ง
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ข้อจ�ำกัดในความรับผิดชอบ

หนั งสือเล่มนี ้แสดงข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกที่มี
การตีพิมพ์ ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยหลักแล้วพิจารณาการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ในฐานะผลิตภัณฑ์เพื่อการบ�ำบัดรักษาโรคภายใน
รูปแบบที่รา้ นขายยาเป็ นผู้สั่งจ่ายยา ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของยารักษาโรค
แบบดัง้ เดิม
หนั งสื อเล่มนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั ้ น มิ ได้มี
เจตนาเพื่ อ สนั บสนุ นกระบวนการตั ด สิ นใจของผู้ สั่ ง จ่ า ยยาและ
เภสัชกรเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์หรือสารแคนนาบินอยด์
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล ไม่ควรใช้หนั งสือเล่มนี ้เป็ นข้อสรุป
ขัน
้ สุดท้าย
แม้ ว่า ความพยายามทั ง้ หมดเป็ นไปเพื่ อ รับ รองว่า ความถู ก ต้ อ งและ
ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ณ เวลาที่พิมพ์หนั งสื อ ผู้เขียนมิ ได้เป็ นผู้ท่ี
สามารถน� ำไปอ้างอิงได้ ไม่วา่ จะโดยนั ยหรืออื่นใดก็ตาม ส�ำหรับความ
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพของกั ญ ชาทางการแพทย์ ห รื อ สาร
แคนนาบินอยด์ และวิธีการให้ยา จนกว่าจะถึงเวลาที่มีข้อมูลทางคลินิก
ที่เชื่อถือได้ และเนื ้ อหาของหนั งสื อนี ้ มิสามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง
เช่ น เดี ย วกั น เนื่ องด้ ว ยข้ อ มู ล บางส่ ว นอาจมี ค วามล้ า หลั ง จากการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกที่รวดเร็วในแวดวงนี ้

รูปภาพ: Shutterstock และ Bedrocan

ทัง้ ผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์ ไม่มีส่วนรับผิดส�ำหรับความเสียหายใด ๆ
ก็ตามทีอ่ าจเกิดจากการใช้ขอ้ มูลทีบ่ รรจุอยูภ่ ายในหนั งสือเล่มนี ้ และไม่ ให้
การรับรองเกี่ยวกับลักษณะและเนื ้อหาของหนั งสือเล่มนี ้ ผู้เขียนไม่มี
ส่ ว นรับ ผิ ด ชอบต่ อ ความรับ ผิ ด ใด ๆ ส� ำ หรับ ความเสี ย หายไม่ ว่า จะ
ประเภทใดก็ตามที่มีสาเหตุมาจากเนื ้ อหาของบุคคลที่สามที่แนบมา
เขียนไว้ หรือพิมพ์ ในหนั งสือเล่มนี ้

ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กั ญ ชาทางการแพทย์ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี
เนือ้ หาเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาเพือ่ การบ�ำบัดรักษาโรค ซึง่ หมายความ
ว่ า เราไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง กั ญ ชาส� ำ หรั บ นั น ทนาการที่ ใ ช้ เ สพให้ เ กิ ด
การ ‘เมา’ เนื้ อ หาจะมุ ่ ง เน้ น ไปที่ กั ญ ชาเพื่ อ ประโยชน์ ท างการ
แพทย์โดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ขอ้ มูลเชิงลึกแก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์ ผูค้ วบคุม และผูป้ ว่ ยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ของ Cannabis sativa L. และแนวทางในการน�ำกัญชาไปใช้
ในการบ�ำบัดรักษาโรค

วันที่จัดเตรียม:
พฤษภาคม 2562

Copyright © 2562 โดย Bedrocan

สงวนสิทธิ์ ห้ามมิ ให้ท�ำซ�ำ้ เผยแพร่ หรือถ่ายทอดส่วนใดก็ตามของเอกสารนี ้ ไม่วา่ จะในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใด
รวมถึงการพิมพ์ โดยไม่ ได้รบั ความยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรจาก Bedrocan

