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1. ข้ อมูลทางวิชาการทางการแพทย์ (evidence based) ข้ อห้ ามและข้ อบ่ งชีท้ างการแพทย์
คณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศ มีมติในให้ นาเสนอข้ อมูล ความ
คิดเห็นและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการใช้ กญ
ั ชาทางการแพทย์ทางด้ านวิสญ
ั ญีวิทยา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การใช้ กญ
ั ชากับการระงับความรู้สกึ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการนากัญชา และ/หรื อสารสกัดจาก
กัญชามาร่วมใช้ ในการระงับความรู้สกึ ในมนุษย์บ้าง ซึง่ ผลการวิจยั ยังไม่เป็ นที่แน่ชดั สิ่งสาคัญที่วิสญ
ั ญี แพทย์ต้องตระหนักและพึงระวังคือ การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีประวัตใิ ช้ กญ
ั ชา หรื อสารสกัดจาก
กัญชา เพื่อทางการแพทย์หรื อด้ านนันทนาการก็ตาม ผลข้ างเคียงของกัญชามีผลต่อหลายระบบของ
ร่างกายมนุษย์ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายๆอย่าง อาทิเช่น ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ ตลอดจนความเข้ มข้ น
ซึง่ ยังต้ องทาการศึกษาต่อไป
ปฏิกิริยาทางเภสัชวิทยาระหว่างกัญชากับยาที่ใช้ ในการระงับความรู้สึกส่วนใหญ่เป็ นการศึกษา
preclinical พบว่า สาร THC ทาให้ ฤทธิ์ของยาระงับความรู้สกึ ทางหลอดเลือด เช่น pentobarbital,
thiopental, ketamine, propanidid and alfaxolone/alfadolone นานขึ ้น1 แต่ก็มีบางการศึกษารายงาน
์การระงับความรู้สกึ ของ Thiopental และ propofol1 ผล
ว่า ขนาดของสาร THC มีปฏิกิริยาขัดกันฤทธิ
้
การศึกษา Fleisberg และคณะ2 พบว่าปริมาณยา propofol ในระยะนาสลบ ในผู้ป่วยกลุม่ ที่มีประวัตกิ าร
สูบกัญชาสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาถึงปฏิกิริยาของกัญชา หรื อสารสัดจาก
กัญชากับยาดมสลบไอระเหย กล่าวคือยาดมสลบ sevoflurane มีผลทาให้ ระดับสารแคนนาบินอยด์
(Cannabinoid)ที่ร่างกายสร้ าง คือ อะนันดาไมด์ (anandamide)ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ3 Iberac และ
คณะ4 ได้ ทาการศึกษา ผลกระทบของสารสกัดจากกัญชา Nabiximols (Sativex®) ที่มีตอ่ ค่า bispectal
index (BIS) ในระหว่างการผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้ รับการระงับความรู้สึกแบบทัว่ ไป ผลการศึกษาพบว่า
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ปริมาณของสารสกัดจากกัญชา Nabiximols ที่เพิ่มขึ ้น มีผลทาให้ คา่ BIS สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญโดยไม่มี
ผลต่อระดับความลึกของการระงับความรู้สึก นอกจากผู้วิจยั ยังพบว่ากัญชา หรื อสารสกัดจากกัญชาทาให้
คลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalogram ; EEG) ผิดปกติ นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั อื่นพบว่าผู้ป่วยที่
ประวัติการใช้ กญ
ั ชาหรื อสารสกัดจากกัญชามีภาวะทนต่อยาดมสลบไอระเหย เช่น isoflurane และ
desflurane อาจแปลความได้ วา่ ทาให้ สลบยากขึ ้น1
สาหรับการศึกษาผลกระทบระหว่างกัญชาหรื อสารสกัดจากกัญชากับยาหย่อนกล้ ามเนื ้อ ยังเป็ น
การศึกษาในสัตว์ทดลอง จากผลการศึกษาทาให้ ผ้ วู ิจยั บางรายกล่าวว่ากัญชาหรื อสารสกัดจากกัญชามี
แนวโน้ มทาให้ ผลของยาหย่อนกล้ ามเนื ้อชนิด nondepolarizing muscle relaxant นานขึ ้น1
Dickerson5 ได้ กล่าวถึง กัญชา หรื อสารสกัดจากกัญชามีแนวโน้ มเสริ มฤทธิ์ยา norepinephrine และ ยา
หย่อนกล้ ามเนื ้อ ชนิด nondepolarizing muscle relaxant การเสริ มฤทธิ์ของยา norepinephrine นี ้ ทา
ให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจของผู้ป่วยที่ได้ รับยาดมสลบ ตอบสนองต่อ catecholamines มากขึ ้น
ผลกระทบทางสรี ระวิทยาในผู้ใช้ กญ
ั ชาในระบบต่างของร่างกาย ดังแสดงในตารางที่ 1
ดังนันการประเมิ
้
นผู้ป่วยก่อนผ่าตัดจึงมีความสาคัญมาก เพื่อให้ ทราบระดับของการใช้ กญ
ั ชาและ
สารสกัดจากกัญชา สิ่งสาคัญที่วิสญ
ั ญีแพทย์ และหรื อบุคลากรทางการแพทย์ต้องทราบ คือ ต้ องระบุได้ ว่า
ผู้ป่วยเป็ นผู้ใช้ รายใหม่ หรื อเป็ นผู้ที่มีประวัตกิ ารใช้ มานาน ระยะเวลาที่ใช้ ครัง้ ล่าสุด เนื่องจากระยะเวลา
และปริมาณของกัญชามีผลต่อร่างกายต่างกัน หากเป็ นการใช้ เพื่อนันทนาการวิสญ
ั ญีแพทย์หรื อบุคลากร
ทางการแพทย์ควรสอบถามถึงประเภทของสารที่ใช้ อาทิเช่น เป็ นสารสังเคราะห์ เป็ นเครื่ องเทศ และอื่นๆ
เป็ นต้ น1
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ตารางที่ 1 ผลกระทบในระบบต่างๆของร่างในผู้ที่ใช้ กญ
ั ชาหรื อสารสกัดจากกัญชา
ระบบของร่ างกาย
ระบบหัวใจ

ผู้ป่วยที่ใช้ รายใหม่
ผู้ท่ ใี ช้ มานาน
 ภาวะหัวใจเต้ นเร็วผิดปกติ
 ภาวะหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติ
(Tacchycardia)
(Bradycardia) ต่อมาเป็ น ภาวะ
หัวใจเต้ นเร็ วผิดปกติ
 ภาวะหัวใจเต้ นเร็วผิดปกติแบบ
(Tacchycardia)
อันตราย (malignant arrhythmias)
ได้ แก่ atrial fibrillation,
 Sinus arrest
Ventricular Fibrillation ,
 ภาวะหลอดเลือดหัวใจหดตัว
Ventricular tachycardia,
(coronary vasospasm)
Brugada pattern
 กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด
 Coronary Spasm ในผู้ป่วยประวัติ
coronary artery disease
ระบบหลอดเลือด
ค่าความดันเลือดตัวบนสูง (ภายใน 2 ชัว่ โมง ภาวะความดันเลือดต่าลงจากการเปลีย่ นท่า
หลังการใช้ )
(Postural / orthostatic hypotension
การควบคุมอุณหภูมิ
 ภาวะอุณหภูมิกายตา่ ขณะผ่าตัด
กาย
 ภาวะหนาวสัน่ (Shivering) หลัง
ผ่าตัด.
ระบบหายใจ
 หลอดลมไวผิดปกติตอ่ สิง่ กระตุ้น
 หลอดลมมีความไวเพิ่มขึ ้น
(airway hyperreactivity)
(hyperactive airway)
 ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้
(upper airway obstruction)
 ลิ ้นไก่อกั เสบ (uvulitis)
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก “Perioperative care of cannabis users: A comprehensive review of pharmacological
and anesthetic considerations,” by Echeverria-Villalobos M, Todeschini AB, Stoicea N, Fiorda-Diaza
J,Weaver T, Bergese SD., 2019, J Clin Anesth., p.45.
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ตารางที่ 2 ข้ อควรพิจารณาก่อนการระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มีประวัติใช้ กญ
ั ชา หรื อสารสกัดกัญชา1
ประเด็นที่ต้องพิจารณา
ความรุ นแรงของการใช้

คาแนะนา
 เป็ นผู้ใช้ ใหม่ หรื อผู้ใช้ มานาน หรื อผู้ใช้ ในปริ มาณที่สงู
 วัตถุประสงค์ของการใช้ เพื่อการรักษา หรื อเพื่อนันทนาการ
 ความถี่ในการใช้
 ปริ มาณที่ใช้ หรื อปริ มาณของการสูบ
 เวลาทีใ่ ช้ ครัง้ สุดท้ าย
ผู้ใช้ กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชามานาน
 ชนิดที่ใช้
 วิธีการในการใช้
 ประวัติการเจ็บป่ วยที่ผา่ นมา โดยเฉพาะ อาการคลืน่ ไส้
อาเจียนอย่างรุนแรง (hyperemesis) ภาวะที่หลอดลมมี
ความไวเพิม่ ขึ ้น (hyperreactive) และภาวะหนาวสัน่ อย่าง
รุนแรงในการผ่าตัดครัง้ ก่อน
กาหนดการผ่ าตัด
การผ่าตัดควรหลีกเลีย่ งอย่างน้ อย 72 ชัว่ โมง หลังการใช้ ครัง้ ล่าสุด
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก “Perioperative care of cannabis users: A comprehensive review of pharmacological
and anesthetic considerations,” by Echeverria-Villalobos M, Todeschini AB, Stoicea N, Fiorda-Diaza
J,Weaver T, Bergese SD., 2019, J Clin Anesth., p.44.

2. การใช้ กญ
ั ชาในการระงับปวด
งานวิจยั แบบการทดลองทางคลินิกแบบสุม่ ควบคุมและควบคุม ( randomized, controlled,
clinical trials; RCTs) เกี่ยวกับการใช้ กญ
ั ชาหรื อสารสกัดจากกัญชาในการระงับปวดมีจากัด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ6 พบว่าการศึกษาแตกต่างกันไปในประเภทของกัญชา(พืช สารสกัด
หรื อสังเคราะห์) วิธีการใช้ (การสูบ การทาน หรื อการดูดซึมของเยื่อเมือก) และการปริ มาณหรื อขนาดใน
การใช้ รูปแบบการศึกษาในมนุษย์เป็ นการศึกษาแบบทดลองในอาสาสมัครที่สขุ ภาพแข็งแรง ผลที่ได้ จาก
งานวิจยั มีทงที
ั ้ ่เพิ่มระดับความทนต่ออาการปวด บางงานวิจยั พบว่าไม่มีผลต่อระดับความทนต่อ ความปวด
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หรื อบางวิจยั พบว่ากระตุ้นให้ เกิดความปวด เช่น การศึกษาของ Wallace M,และคณะ7 ทาการศึกษาการ
กระตุ้นความปวด (capsaicin-induced pain and hyperalgesia) ในกลุม่ ที่สบู บุหรี่ กญ
ั ชา ที่มีความ
เข้ มข้ นของสาร Tetrahydrocannabinol (THC) แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ที่ได้ รับบุหรี่ ที่มีสาร
THC เข้ มข้ น ร้ อยละ 2 ไม่มีผลต่อระดับความปวด แต่ในกลุม่ ที่มีความเข้ มข้ นของสาร ร้ อยละ 4 ทาให้
ระดับความปวดลดลง และ ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 8 ทาให้ ระดับความปวดเพิ่มมากขึ ้น
ประเภทของความปวดแบ่งได้ เป็ น
ความปวดแบบเฉียบพลัน (Acute Pain)
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับสาร cannabinoids กับการบาบัดความปวดแบบเฉียบพลันทางคลินิก
ในสัตว์ทดลอง พบว่า สามารถช่วยลดความปวดแบบเฉียบพลันได้ 8 สารTHC มีประสิทธิภาพลดความปวด
ได้ มากกว่ามอร์ ฟีนเกือบ 10 เท่า1 โดยที่สาร THC จะส่งสัญญาณไปยัง delta และ kappa opioidreceptors แต่ก็ทาให้ อบุ ตั กิ ารณ์การเกิดผลข้ างเคียงของยากลุม่ opioids สูงขึ ้นด้ วย1 ซึง่ ใกล้ เคียงกับ
การศึกษาของ Bakshi C และคณะ9 กล่าวคือ ในสัตว์ทดลองกลุม่ ที่ได้ รับสาร THC สามารถลดความ
ต้ องการ ยา มอร์ ฟีนลดลงได้ 3.6 เท่า เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม
แต่จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ในการศึกษาในมนุษย์8,10 พบว่าสาร
cannabinoids ไม่มีผลในการระงับปวดแบบเฉียบพลันเมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ได้ ยาหลอก (placebo) ใน
การศึกษาแบบทดลองด้ วยการกระตุ้นให้ เกิดความปวดแบบเฉียบพลันในกลุม่ คนที่สขุ ภาพแข็งแรง พบว่า
ประสิทธิภาพการลดความปวดขึ ้นกับปริมาณของสาร THC ที่ได้ รับ ในกลุม่ ที่ได้ รับในปริมาณที่ต่าจะมี
ประสิทธิภาพในการลดความปวด แต่ในขณะเดียวกันถ้ าได้ รับในปริมาณที่สงู มีผลทาให้ ปวดมากกว่าปกติ8
นอกจากนี ้ยังพบการศึกษาการใช้ สารสังเคราะห์ cannabinoids (dronabinol and nabilone) มาใช้ ในการ
ระงับปวดหลังผ่าตัด พบว่าสารทังสองไม่
้
มีผลช่วยลดความปวดหลังผ่าตัด6
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ความปวดแบบเรือ้ รัง (Chronic Pain)
การศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า endocannabinoids, THC, CBD, nabilone และ สาร
cannabinoids สังเคราะห์บางชนิด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และระงับปวดในความปวดแบบเรื อ้ รัง8 ใน
ทบทวนวรรณกรรมการศึกษาแบบ RCTs6 จานวนทังหมด
้
29 งานวิจยั มี 22 งานวิจยั พบว่ากัญชา หรื อ
สารสกัดจากกัญชาช่วยลดอาการปวดเล็กน้ อยใน non cancer pain โดยไม่ทาให้ เกิดผลข้ างเคียงเพิ่มมาก
ขึ ้น แต่ได้ ผลดีในการรักษาความปวดจาก Multiple Sclerosis และ spasticity นอกจากนี ้ช่วยบรรเทา
ความปวดได้ ดีพอประมาณ ใน neuropathic และ cancer-related pain6
Chronic Noncancer Pain
มีหลักฐานที่สอดคล้ องกันถึงประสิทธิภาพของกัญชา (ด้ วยวิธี การสูบ / ไอระเหย ,
nabiximols, dronabinol) ช่วยบาบัดความปวดเรื อ้ รังที่ไม่ใช่ความปวดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
การรักษาด้ วยวิธีแบบดังเดิ
้ มล้ มเหลว8 ยา Nabiximols ให้ ผลในการลดความปวดทังขณะพั
้
กและ
เคลื่อนไหวได้ ดี และช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนดีขึ ้น6 จากการทบทวนวรรณกรรมของ Stockings E และ
คณะ11 มีความเห็นว่ากัญชาไม่นา่ เป็ นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับอาการปวดเรื อ้ รังที่ไม่ใช่ความปวด
มะเร็ง
Chronic Neuropathic Pain
Häuser W และคณะ12 ทาการทบทวนวรรณกรรม พบว่ากัญชา หรื อสารสกัดจากกัญชาทาให้
ความปวดลดลง ≥ 30 ( NNT 6, NNH 25) ด้ วยการระงับปวดที่ได้ ผลไม่ดีนกั โดยมีอาการข้ างเคียงที่สงู
การศึกษาของ Allan GM และคณะ10 ทาการศึกษาและติดตามผู้ป่วยเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ใน
การบาบัด neurophatic pain กลุม่ ที่ได้ รับ cannabinoids พบระดับความปวดลดลง ร้ อยละ 38 ในขณะ
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ที่กลุม่ ควบคุม ระดับความปวดลดลงร้ อยละ 30 (NNT 14) The Canadian Pain Society6 จึงแนะนาให้
ใช้ กญ
ั ชา หรื อสารสกัดจากกัญชาเป็ นทางเลือกที่สามในการรักษา Chronic Neuropathic Painโดยให้
เลือกใช้ serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), methadone และ topical lidocaine ก่อน ทัง้ นี ้ต้องใช้
ด้ วยความระมัดระวัง
Cancer Pain และ Palliative (end of life) cancer pain
หลักฐานทางคลินิกในการใช้ cannabinoids (dronabinol, nabiximols) ในการบาบัด
ความปวดมีคอ่ นข้ างจากัด8,12 จากการทบทวนวรรณกรรมโดย Häuser W และคณะ12 พบว่า สาร
cannabinoids ทาให้ ระดับความปวดลดลงมากกว่าร้ อยละ 30 ซึง่ ดีกว่ากลุม่ ทดลองเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
การศึกษาของ Allan GM และคณะ10 ทาการศึกษาและติดตามผู้ป่วยเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าลด
ระดับความปวดลงร้ อยละ 30 ในขณะที่กลุม่ ควบคุมระดับความปวดลดลง ร้ อยละ 23 (NNT
approximately 15) นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุม่ chronic pain ค่า pain scale (0-10) ในกลุม่ ที่ได้ รับ
cannabinoids คะแนนระดับความปวดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6 และคะแนนระดับความปวดลดลง 1.2 ถึง 1.8
ในขณะที่กลุม่ ควบคุมระดับความปวดเฉลี่ยอยู่ที่ 6 และคะแนนระดับความปวดลดลง 0.8
ตารางที่ 3 ประโยชน์ของ cannabinoids ต่อการระงับปวด
ประเภทของความปวด
ความปวดแบบเฉียบพลัน

ความปวดเรือ้ รังที่ไม่ ใช่ ความปวดจากมะเร็ง
ความปวดจากมะเร็ง

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
การศึกษายังมีจากัด ช่วยลดระดับความปวดยังไม่ชดั เจน
มีทงสามารถลดระดั
ั้
บความปวดและไม่ให้ ประโยชน์ในการ
บาบัดความปวด
ลดระดับความปวดได้ เล็กน้ อย โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
neuropathic pain
ลดระดับความปวดได้ เล็กน้ อย แต่ยงั มีบางการศึกษาที่
พบว่าไม่ชว่ ยลดระดับความปวด
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ข้ อเสนอแนะในการใช้ กัญชา และหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อการบาบัดความปวด
ก่อนการนากัญชา และหรื อสารสกัดจากกัญชามาใช้ ในทางการแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์
หรื อบุคลากรทางการแพทย์ ต้ องคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี6,10
้
 ระมัดระวังในเรื่ องของกฎหมาย
 ทาการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยประเภทของความปวด
 ประเมินปั จจัยเสี่ยงของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยมีประวัติการใช้ สารเสพติดหรื อยาที่มีผลต่อจิตประสาท
ผู้ป่วยโรคจิต ผู้ป่วยซึมเศร้ าหรื อมีอารมณ์แปรปรวน ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอด
เลือดในสมอง
 ประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ กญ
ั ชาหรื อสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์
 ต้ องให้ ข้อมูลผู้ป่วยถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนควรมีการลงบันทึกข้ อมูล
และลงนามหนังสือรับทราบและยินยอมรับการรักษา
 ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้ านกัญชาทางการแพทย์สาหรับคาแนะนาเกี่ยวกับสายพันธุ์กญ
ั ชา (CBD
สูง, THC ต่า) วิธีการบริ หารยา, การกาหนดปริ มาณยาที่เหมาะสม (ตระหนักถึงการขาดการกากับ
ดูแลและความสม่าเสมอของสมุนไพร)
 ต้ องมีระบบการติดตามประเมินการใช้ ที่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่
o ชนิด/สายพันธ์
o ความถี่ของการใช้
o ระยะเวลาที่ใช้
o อาการเป้าหมาย
o ยาหรื อ สารอื่นที่ใช้ ร่วม
o ติดตามประเมินระดับยาในปั สสาวะอย่างสม่าเสมอ
 ติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของการรักษาอย่างสม่าเสมอ
 ทาการทบทวนวิธีการรักษาซ ้า ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยง แม้ พียงเล็กน้ อย
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 ยกเลิกแผนการรักษา ในกรณีที่พบว่าไม่ชว่ ยให้ เกิดประโยชน์ในการรักษา หรื อพบความดื ้อต่อสาร
หรื อสารที่ใช้ ไม่มีความปลอดภัย
ตารางที่ 4 ข้ อแนะนาในการใช้ โดยแบ่งตามประเภทของความปวด6,10,12-13
ชนิดของความปวด
Acute Pain
Chronic Neuropathic Pain

Cancer Pain และ Palliative (end of life)
cancer pain

คาแนะนา
 ไม่แนะนาให้ นา cannabinoids มาใช้
 ไม่พบประโยชน์ในการนามาใช้ และมีผลข้ างเคียง
 ไม่แนะให้ ใช้ เป็ นทางเลือกแรก หรื อทางเลือกที่สองในการรักษา
ก่อนการนา cannabinoids มาร่วมใช้ ในการรักษา refractory
neuropathic pain ควร (weak recommendation):
 ให้ ข้อมูลผู้ป่วยถึงประโยชน์และความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น
 ผู้ป่วยที่ควรพิจารณาในการใช้ ควรเป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับยาในการ
รักษามาแล้ วมากกว่าหรื อเท่ากับ 3 ชนิด แล้ วอาการปวดยังไม่
ทุเลาลง
 การให้ medical cannabinoids เป็ นเพียงแค่ยาเสริ มร่วมกับยา
แก้ ปวดในแผนการรักษา
 ไม่แนะให้ ใช้ เป็ นทางเลือกแรก หรื อทางเลือกที่สองในการรักษา
ก่อนการนา cannabinoids มาร่วมใช้ ในการรักษา refractory pain in
palliative cancer patients ควร (weak recommendation):
 ให้ ข้อมูลผู้ป่วยถึงประโยชน์และความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น
 ผู้ป่วยที่ควรพิจารณาในการใช้ ควรเป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับยาในการ
รักษามาแล้ วมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ชนิด แล้ วอาการปวดยังไม่
ทุเลาลง
 การให้ medical cannabinoids เป็ นเพียงแค่ยาเสริ มร่วมกับยา
แก้ ปวดในแผนการรักษา
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางในการพิจารณาใช้ medical cannabinoids `ในการรักษา Neurophatic และ
Cancer Pain

ผู้ป่วย มีปัญหา refractory neuropathic pain

ได้ รับยาบาบัดความปวดในการรักษามาแล้ ว ≥ 3 ชนิด

ผู้ป่วยมีปัญหา refractory pain in palliative cancer

ได้ รับยาบาบัดความปวดในการรักษามาแล้ ว≥ 2ชนิด

พิจารณาให้ medical cannabinoids เป็ นยาเสริ มร่วมกับยาแก้ ปวดในแผนการรักษา

พิจารณาลองให้ กญ
ั ชา หรื อสารสกัดจากกัญชา

พิจารณาลองให้ กญ
ั ชา หรื อสารสกัดจากกัญชา

หมายเหตุ ดัดแปลงจาก Simplified guideline for prescribing medical cannabinoids in primary care by Allan
GM, Ramji J, Perry D, Ton J, Beahm NP, Crisp N, et al. Can Fam Physician. 2018. p.115

11

Reference
1. Echeverria-Villalobos M, Todeschini AB, Stoicea N, Fiorda-Diaza J,Weaver T,
Bergese SD. Perioperative care of cannabis users: A comprehensive review of
pharmacological and anesthetic considerations. J Clin Anesth. 2019; 7;57:41-49.
doi: 10.1016/j.jclinane.2019.03.011.
2. Flisberg P, Paech M, Shah T, Ledowski T, Kurowski I, Parsons R. Induction dose of
propofol in patients using cannabis. Eur J Anaesthesiol 2009;26(3):192–5.
3. Schelling G, Hauer D, Azad SC, Schmoelz M, Chouker A, Schmidt M, et al. Effects of
general anesthesia on anandamide blood levels in humans. Anesthesiology
2006;104:273–7.
4. Ibera C, Shalom B, Saifi F, Shruder J, Davidson E. Effects of cannabis extract
premedication on anesthetic depth. Harefuah 2018;157(3):162–6.
5. Dickerson SJ. Cannabis and its effect on anesthesia. AANA J.1980; 48:526-8.
6. Halawa OI, Furnish TJ, Wallace MS. Role of cannabinoids in pain management. In:
Benzon HT, Raja SN, Liu SS, Fishman SM, Cohen SP, editors. Essentials of pain
medicine. 4th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018. p. 509-20.
7. Wallace M, Schulteis G, Atkinson JH, Wolfson T, Lazzaretto D, Bently H, et al: Dosedependent effects of smoked cannabis on capsaicin-induced pain and hyperalgesia
in healthy volunteers. Anesthesiology 107(5):785–796, 2007.
8. Ministry of Health. Information for health care professionals : Cannabis (marihuana,
marijuana) and the cannabinoids. Canada; 2018

12

9. Bakshi C, Barrett AM. Impact of recreational and medicinal marijuana on surgical
patients: A review. An J Surg. 2019; 217: 783-786. doi:
10.1016/j.amjsurg.2018.10.053.
10. Allan GM, Ramji J, Perry D, Ton J, Beahm NP, Crisp N, et al. Simplified guideline for
prescribing medical cannabinoids in primary care. Can Fam Physician. 2018; 64:
111-120
11. Stockings E, Campbell G, Hall WD, Nielsen S, Zagic D, Rahman R, et al. Cannabis
and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain
conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational
studies. Pain. 2018 ;159(10):1932-1954. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001293.
12. Häuser W, Fitzcharles MA, Radbruch L, Petzke F. Cannabinoids in Pain
Management and Palliative Medicine. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(38):627-634. doi:
10.3238/arztebl.2017.0627.
13. Toward Optimized Practice. PEER Simplified guideline : Medical Cannabinoids
clinical practice guidline [Internet]. 2018 [cited 2019 july 12]. Avaliable from:
http://www.topalbertadoctors.org/download/2238/Medical%20Cannabinoid%20CPG.
pdf?_20180320184543.

13

2.

ความเห็นเพิ่มเติมในการใช้ กัญชาทางการแพทย์ รวมถึงข้ อห้ าม ข้ อกังวล และข้ อควร

ระมัดระวัง

1. จากหลักฐานงานวิจยั พบว่าการใช้ cannabinoids มีผลเสริม และ/หรื อต้ านกับการใช้ ยาระงับ
ความรู้สกึ และเสริ มฤทธิ์ยาหย่อนกล้ ามเนื ้อ ซึง่ มีผลทาให้ ระดับความลึกของการระงับความรู้สกึ
เปลี่ยนไป อาจเกิดภาวะฟื น้ จากยาระงับความรู้สึกช้ า (delay emergence)
2. ควรระวังปฏิกิริยาระหว่างยาที่ใช้ ร่วม โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับเรื อ้ รัง เนื่องจาก cannabinoids ใช้
เอ็นไซม์ ร่วมกับยาหลายชนิด และถูกทาลายที่ตบั อาจเป็ นสาเหตุทาให้ ยาอื่นมีการออกฤทธิ์
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง และอาจทาให้ ระดับ cannabinoids ในร่างกายเพิ่มสูงขึ ้นจนเกิดผลข้ างเคียงได้
3. ไม่แนะนาให้ ใช้ cannabinoids ในการเริ่มรักษา (first line drug) อาการปวดทังระยะเฉี
้
ยบพลัน
ระยะเรื อ้ รัง neuropathic pain เนื่องจากไม่มีหลักฐานสนับสนุน
ก. neuropathic pain แนะนาให้ ใช้ ในกรณีที่รักษาด้ วยยาบรรเทาปวดอย่างสมเหตุสมผลแล้ ว
แต่ยงั มีอาการปวด และอธิบายถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนใช้

3.

ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการใช้ กัญชา


ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เห็นด้ วยกับการใช้ กญ
ั ชาทางการแพทย์ร่วม
รักษาใน 4 โรค (ที่กรมการแพทย์กาหนด)



ด้ วยหลักฐานที่จากัด ควรมีการศึกษา วิจยั ถึงประโยชน์ ข้ อบ่งชี ้การใช้ และอาการแทรก
ซ้ อนและผลข้ างเคียง ก่อนนากัญชามาใช้ ทางการแพทย์

