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  คำนำ 
กัญชาเปนพืชสมุนไพรที่กำลังไดรับการกลาวถึงจากคนทั่วโลก

ในขณะน้ี สำหรับประเทศไทย กัญชาเปนพืชทองถิ่น เปนภูมิปญญาดาน

การแพทยแผนไทย มีการใชกัญชารักษาโรคมาเนิ่นนาน จนเปนสวนหน่ึง

ของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ในโอกาสท่ีประเทศไทยไดปลด“พืชกัญชา” 

รวมทั้ง “กัญชง” ออกจากรายการยาเสพติดใหโทษ โดยจะมีผลบังคับใช

ตั้งแต วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เปนตนไป สถาบันกัญชาทางการแพทย  

ซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมใหเกิดการนำกัญชามาใชประโยชนทาการแพทย

และสุขภาพอยางเหมาะสม จึงไดจัดทำคูมือเลมนี้ขึ้นเพื ่อเปนแนวทาง

สำหรับผูปวยในการใชกัญชาเพ่ือการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนดวยตนเองอยาง

ปลอดภัยใน 4 อาการพื้นฐาน ไดแก นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ปวด และ

อาการทางผิวหนัง โดยครอบคลุมตั ้งแตการปลูก การแปรรูป สกัดใช

เบ้ืองตนและการติดตามผลการใช  

 ในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง อยางกวางขวาง 

พบสารสำคัญทางยาในกัญชาหลากหลายชนิด ทำใหความรู ความเขาใจ 

ที่มีตอกัญชาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น ผูปวยและญาติ รวมถึง

ประชาชนควรติดตามขาวสารจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได และนำมาปรับใช

อยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย  

ทั้งนี้สถาบันกัญชาทางการแพทยจะปรับปรุงเนื้อหาของขอมูล

เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดตอการดูแลสุขภาพตามองคความรูที่มีเพิ่มข้ึน

ในอนาคต ผูปวยที่มีขอสงสัยหรือประสงคที่จะไดขอมูลเพิ่มเติมสามารถ

ติดตอไดท่ี สถาบันกัญชาทางการแพทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  

  สถาบันกัญชาทางการแพทย  

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

มิถุนายน 2565 
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 รับ ขอมูลขาวสาร 

ดานกัญชาจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ 
 

ปจจุบัน มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เรื ่องกัญชาและกัญชงอยางกวางขวางจากหลาย
แหลง ซึ่งมีทั้งที่ถูกตองและไมถูกตอง ประชาชน
ควรเลือกรับขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื ่อถือ 
ตัวอยางแหลงขอมูลที่เชื ่อถือได ที ่ประชาชน
สามารถสืบคนความรู มาใชในการดูแลสุขภาพ 
ไดอยางปลอดภัย ไดแก   

คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ 

การใชกัญชาเพ่ือการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

 https://www.medcannabis.go.th/ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

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

สถาบันกัญชาทางการแพทย 

 https://moph.cc/5dl0RhE0X 

 

นอกจากแหลงขอมูลขางตนแลว ประชาชนสามารถรับขอมูลเพิ่มเติม

ไดจากหนวยงานอื่น ๆ ของทางราชการ ทั้งนี้การตรวจสอบขอมูลจากแหลง 

ที่นาเชื่อถือหลายแหงจะชวยเพิ่มความมั่นใจถึงการนำไปใชประโยชนที่ถูกตอง

และเหมาะสมมากข้ึน 
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รู  ขอมูลกัญชา ที่ถูกตอง 
5 ขอควรรู กอนใชกัญชา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

กัญชา แยกจาก กัญชง 

โดยปริมาณ : สารเมาTHC 

กัญชง มีสารเมา นอยกวาหรือเทากับ 1% 

Generally High in CBD and Low in THC 

เนนการใชประโยชนสารตานเมา 

 

กัญชา มีสารเมา มากกวา 1%  
Generally Low in CBD and High in THC 

เนนการใชประโยชนสารเมา 
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2. การใชตามองคความรูดั้งเดิม กัญชา มีการใชประโยชน
อยางหลากหลาย ข้ึนกับสวนที่ใช ตามองคความรูดั้งเดิม
กัญชาใชไดทุกสวน โดยเฉพาะประโยชนจากใบและราก 
ดังนั้นในคูมือเลมนี้จึงเนนการใชประโยชนจากสองสวนน้ี 
ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนของประชาชน  

3. การใชตามความรูจากการวิจัยสมัยใหม 
มีการใชประโยชนจากกัญชาและกัญชงตามสารสำคัญ 2 ชนิด คือ 
สารเมา THC (พบปริมาณสูงในกัญชา)  ใชบรรเทา

อาการปวดเบ่ืออาหาร นอนไมหลับ การใชในขนาดสูง  ๆโดย 
ไมจำเปนจะทำใหเสพติดสารเมานี้ได 

สารตานเมา CBD (พบปริมาณมากในกัญชง) ใชตาน

การชัก ตานวิตกกังวล ตานซึมเศรา บรรเทาอาการอักเสบของ

ผิวหนัง สารนีห้ากใชภายนอกอาจทำใหเกิดการระคายเคืองผิว 

การใชติดตอกันนาน ๆ  โดยการกิน อาจตีกันกับยาโรคเรื้อรัง 

ที่ผูปวยใชอยูได อยางไรก็ตาม หากรางกายมีการอักเสบรวมกับ

อาการท่ีรบกวนคุณภาพชีวิต เชน นอนไมหลับ ปวด ก็อาจใชท้ัง

กัญชา และกัญชง หรือเลือกสายพันธุ กัญชาที่มีทั ้ง สารเมา 

THC และ สารตานเมา CBD ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

4. กัญชา ไมใชยาที่ใช “ยิ่งมาก ยิ่งดี” แตถาใช “ไมพอดี” 

อาจมีโทษรุนแรง และไมไดเปนยาท่ีใชไดกับทุกคน  

ผลการตอบสนองตอการใชกัญชาไมแปรผันตามขนาดยาท่ีใช แต

ขึ ้นกับแตละบุคคล ซึ ่งมีความไวของตัวรับกัญชาในรางกาย

แตกตางกัน และรางกายมีการเปลี่ยนแปลงสารจากกัญชาได 

ไมเหมือนกัน  ดังนั ้นเพื ่อความปลอดภัยสูงสุดของผู ปวย 

จึงควรเร่ิมจากการใชขนาดยาต่ำ  ๆปรับเพ่ิมขนาดยาอยางชา ๆ  

การปรับขนาดยาแตละครั้ง ควรปรับหลังจากใชไปแลว 3-4 วัน 

จนกวาจะไดขนาดยาที่เหมาะสม คือขนาดยาที่ควบคุมอาการ

ของโรคได  โดยไมทำใหเกิดผลขางเคียง 
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จุดควบคุมอาการ / โรค ไดดี  

ซึ่งผูปวยแตละรายมีขนาดยา 

ท่ีตอบสนองไดดีท่ีสดไมเทากัน 

เพิ่มขนาด ไมเพิ่มผลลัพธ

การรักษา แตเพิม่

ผลขางเคียง 

ใชปริมาณนอยเกิน 

ไมไดผล ส้ินเปลือง 

ประโยชนสูงสุด 

ประโยชนต่ำสุด 

5. นอกจากการร ักษาอาการและความเจ ็บป วยแล ว ก ัญชาย ังส งเสร ิมให  
“ระบบกัญชาในรางกาย” ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การศึกษาในปจจุบัน 
พบวา การใชกัญชาที่มีสวนผสมของสารเมา THC ขนาดนอย ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 
ไมโครโดส (microdose) จะชวยสงเสริมระบบการเยียวยาตนเอง โดยไมเกิดอาการ 
ที่ไมพึงประสงค จากขอมูลการใชในประเทศไทยพบวา ขนาดยาที่ใชไดผลดใีนผูปวยเปน
ขนาดที่ใชที่ต่ำกวาขนาดการใชในตางประเทศหลายเทา นอกจากนั้น การสงเสริมระบบ
กัญชาในรางกายใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรใชกัญชารวมกับการออกกำลังกาย 
และกินอาหารท่ีมีประโยชน โดยเฉพาะอาหารท่ีมไีขมันโอเมกา-3 ในปริมาณสูง 
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ปรับ  การใชกัญชา ใหเหมาะกับผูปวย 

แมวากัญชาจะมีประโยชนมากมาย แตก็ยังมีขอจำกัดในการใช และอาจ

ไมสามารถใชกับผูปวยทุกราย   

ผูปวยท่ีหามใชกัญชา  

• ผูท่ีมีประวัติแพกัญชา   

• เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นรุนแรง  
หรือไมสามารถควบคุมอาการได 

• มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช   

• สตรีมีครรภ สตรีท่ีใหนมบุตร   

• ผูปวยท่ีใชยาวารฟาริน   

สวนผูปวยในกลุมดังตอไปนี้ ตองพิจารณาประโยชนที ่ชัดเจนโดยใช

ภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทย 

• เยาวชนท่ีอายุนอยกวา 25 ป  

• ผูสูงอายุ 

• ผูท่ีมีการทำงานของตับและไตท่ีไมดี  

• ผูปวยท่ีใชยาออกฤทธิ์กับสมองสวนกลาง  

  หลังจากใชกัญชาแลว ภายใน 6 ช่ัวโมง ไมควรขับรถหรือทำงานเก่ียวกับ

เครื่องจักรตาง ๆ  การใชกัญชาและแอลกอฮอลรวมกัน ยิ่งทำใหสมรรถนะลดลง ขึ้นกับ

บุคคลและผลิตภัณฑท่ีใช   



8 
 

  ใช  กัญชาเพ่ือ 

สงเสริมสุขภาพ และ รักษาโรค   

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

การใชเพ่ือเสริมสุขภาพ  

ภายหลังวันท่ี 9  มิถุนายน 2565 ผูท่ีตองการใชกัญชาเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ ควรใชกัญชาโดยปรับจากองคความรูดั้งเดิมท่ีระบุวา กัญชา
มีรสเบื่อเมา สรรพคุณ ชูกำลัง เจริญอาหาร ทำใหนอนหลับ 
สามารถนำมาผสมกับเครื่องเทศปรุงผสมในอาหาร หรือใสเปน
เคร่ืองชูรสในอาหาร  หมอพ้ืนบานบางจังหวัดใชใบกัญชา ปงไฟ
ใหเหลืองกรอบตำผสมพริกแกงเผ็ด ปรุงใหคนไขที ่มีอาการ 
เบื่ออาหาร บางคนใชใบกัญชาใสในตมแกง เพื่อเพิ่มรสชาติ
อาหาร ทำใหกินขาวไดมาก และนอนหลับสบาย หรือนำใบไปตม
จนเดือด ดื ่มอุ นๆ เพื่อคลายเครียด  หมอพื ้นบานสวนใหญ 
ไมนิยมนำดอกมาปรุงอาหาร เพราะมีกลิ่นเหม็นเขียวมาก ทำให
กลบกลิ่นและรสชาติของอาหาร  อีกท้ังวัตถุประสงคของการใช
กัญชาในอาหาร เพ่ือปรับสมดุลของเลือดลมเทานั้น ไมตองการ
ทำใหเมา  
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รสเมาเบ่ือ กลิ่นคลายหญาแหง

มีสารเมา THC

บดเปนผง ใสในอาหาร
แทนผงชูรส

ใชชงน้ํารอนเหมือนชาเพ่ือชวย
การผอนคลาย ชวยใหนอนหลับ

สวนที่นิยมนำมาปรุงใสอาหารมากที่สุด คือ ใบ ใบสดที่เพิ่งเก็บจากตน 

ไมมีสารเมา แตมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ อาจนำมากินกับน้ำพริก 

หรือผสมกับผักอื่น ๆ กินแบบสลัด แตเมื่อผานความรอนหรือเก็บไวนาน ๆ 

จะมีสารเมา THC และ สารตานเมา CBD ขึ้น โดยใบออนมีปริมาณสาร

ขางตนมากกวาใบแก สารสองชนิดน้ี พบปริมาณสูงสุดเมื่อพืชมีอายุ 2 เดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“ นำมาปรุงอาหาร ผานความรอน” 

ตามภมูิปญญาใชวันละ 5-8 ใบ  

แนะนำใหเริ่มท่ีขนาดต่ำๆ คือ ประมาณครึ่งใบตอวัน 

 

ใบแหง 
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รสเมาเบ่ือ มีกลิ่นเขียวของพืชสด

มีกรดของสารเมา THCA 
แรธาตุ คลอโรฟลล

กินแบบค้ันสด หรือกินใบสด
ใสในอาหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูที่เพิ่งเริ่มกินอาหารที่มีสวนผสมของกัญชา อาจมีอาการขางเคียง 

เชน ปากแหง คอแหง งวงนอน รูสึกมึนงง ปวดหัว หัวใจเตนเร็ว โดยอาการ
เหลานี้จะเริ่มแสดงผลหลังกิน 30-60 นาที และจะแสดงอาการเดนชัดที่เวลา 
1 ช่ัวโมง และอยูไดนานถึง 6 ช่ัวโมง หลังกิน ดังน้ัน ผูท่ีเพ่ิงกินกัญชาหรือเร่ิม
กินเปนคร้ังแรก ควรเร่ิมกินท่ีคร่ึงใบ แลวรอดูผลหลังการกิน 2 ชั่วโมง หาก
มีอาการปากแหง คอแหง ใหดื ่มน้ำมาก ๆ หากมีอาการมึนเมา ใหดื ่มน้ำ
มะนาวผสมน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง หรือดื่มชารางจืด เพ่ือบรรเทาอาการ 

“ใบสด ไมทำใหเมา บริโภคเปนผัก จิ้มน้ำพริก  

เปนสวนหนึ่งของเมนสูลัด หรือปนค้ันน้ำ” 

ใบสด 
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  ใบกัญชา.... 

 มีสาร Glutamic acid จึงชวยเพ่ิมรสชาติอาหาร 
 ใบสด ของกัญชา จะพบสาร CBDA และ THCA  

ซึ่งไมมีฤทธ์ิตอจติและประสาท (ไมทำใหเมา) 
 เมื่อถูกแสงและความรอนจากการปรุงและการเก็บรักษาจะเกิดกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง (decarboxylation) โดยสาร THCA จะถูกเปลี่ยนเปนสาร THC  
(ทำใหเมาได) 

 ตามองคความรูการแพทยแผนไทย กัญชาชวยปรับสมดุลลมในรางกาย 
จึงมักปรุงใสในอาหารท่ีมเีครื่องเทศ และมรีสเผ็ดรอน เพ่ือชวยใหเลอืดลมไหลเวียนด ี

ใบกัญชาแหงของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร มี THC 0.5 – 1 %  

(1 ใบ มีน้ำหนักเฉลี่ย 200 มก. จะมี THC 1 – 2 มก.) 
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เมากัญชา...แกอยางไร 

● ดื่มน้ำมากๆ หรือกินน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง หรือน้ำตาลทราย 

หากเปนเบาหวานใสน้ำผึ้งหรือน้ำตาลนอยลงหนอย 

● ชงรางจืด ดื่มวันละ 3 เวลา สำหรับอาการโคลงเคลง 

เวียนศีรษะจะดีข้ึนเปนระยะๆ 

ภญ. ดร. สภุาภรณ ปติพร 
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กรณีการบริโภคกัญชาเปนอาหารเพื่อสงเสริมสุขภาพ ควรพิจารณา
ชั่งน้ำหนักระหวางประโยชนและความเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงตอไปน้ี 
เยาวชนท่ีอายุนอยกวา 25 ป หญิงตั้งครรภและใหนมบุตร ผูปวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ผู ปวยที่มีตับและไตทำงานไมดี ผู ปวยที่ใชยาละลายลิ่มเลือด 
วารฟาริน และยาท่ีมีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลาง  

นอกจากใบแลว สวนอื่น ๆ ของกัญชาก็สามารถนำมาใชปรุงอาหารได

ขึ ้นอยูกับประเภทของอาหาร ดังนั ้นควรเลือกใชและเลือกใสในอาหารให

เหมาะสม 
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  การใชเพื่อบรรเทา  4  อาการพื้นฐาน 

นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ปวด  อาการทางผิวหนัง 

สารในกลุ มแคนาบินอยดท ี ่พบใน ใบ กิ ่งก าน  

ที่เพิ่งเก็บมาจากตน เปนสารจำพวก กรดแคนาบินอยด 

ไดแก THCA, CBDA มีการศึกษาพบวาสารจำพวกน้ี 

ผานสมองไดนอยจึงไมทำใหเกิดการเมา แตกรดแคนาบินอยด 

สามารถเปลี่ยนแปลงเปน สารเมา THC และ สารตาน

เมา CBD ไดโดยการใหความร อน (เม ื ่อความร อน

มากกวา 120 องศาเซลเซียส กรดจะถูกสลัดออกไดอยาง

สมบูรณ) และการสัมผัสแสง ทั้งนี้ THCA และ CBDA  

มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ตานอาการคลื่นไสอาเจียน และ

ตานการชัก แตฤทธิ์ดังกลาวยังตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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การนำกัญชามาใชโดยประชาชนในยุคปจจุบัน ยังเปนเรื ่องใหมท่ีตองดำเนินการ 

ดวยความระมัดระวัง โดยยึดหลักความปลอดภัย ประยุกตองคความรูที่มีในปจจุบันมาใช 

ดังตอไปน้ี 

1. หามใชในผูปวยท่ีมีขอหามใช  

2.  กรณีจำเปนตองใชควรใชดวยความระมัดระวัง และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย 
ท่ีมีประสบการณเพ่ือชวยประเมินประโยชนและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 

3.  อาการเจ็บปวยที่ประชาชนสามารถใชประโยชนจากกัญชาไดดวยตนเอง 
ไดแก นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ปวด และอาการทางผิวหนัง  

4.  เริ่มใชในขนาดยานอย ๆ กรณีท่ีมีอาการปวดรวมกับการอักเสบอาจพิจารณาใชราก 
(ในรากไมพบสารเมา THC จึงมีความปลอดภัย) 

5.  ขณะใชกัญชา ตองประเมินผลการรักษาและความปลอดภัยอยางตอเน่ือง กัญชาเปนพืช
ที่มีคุณสมบัติเยียวยาแบบองครวม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในรางกาย จะเปนตัวบงชี้
ผลลัพธในการรักษาไดดี เชน  กินได หลับดี ไมปวด เปนตน แตไมใชอาการเคลิ ้มสุข 
ทั้งนี้อาจใชเครื่องมือที่หาไดงายมารวมประเมินผลการรักษาดวยเชน นาิกาชวยประเมิน
คุณภาพการนอนหลับ  

6.  อาการไมพึงประสงคท่ีพบบอย ไดแก  ปากแหง คอแหง งวงนอน คลื่นไส อาเจียน 
ใจสั่น ความดันโลหิตลดลง ซึ ่งอาการสวนใหญมักเกิดขึ ้นภายใน 3-4 วันแรกที่ไดรับยา 
หลังจากนั้นอาการจะหายไป แตหากอาการดังกลาวยังเกิดขึ้นตอเนื่องเกินกวา 1  สัปดาห 
ใหติดตอสถานพยาบาลใกลบาน อาการไมพึงประสงคบางอยางสามารถบรรเทาได เชน ถามี
อาการปากแหง คอแหง ควรจิบน้ำระหวางวันใหมากขึ้น ถามีอาการงวงนอน อาจปรับมาใช
กอนนอน หากความดันโลหิตลดตำ่ลง ควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อติดตามความรุนแรง  
หากความดันโลหิตลดต่ำกวา 100/60 มิลลิเมตรปรอท ใหหยุดการใหยามื้อนั้น และปรึกษา
สถานพยาบาลใกลบาน ในผูปวยที่ใชยาขนาดสูงและระยะเวลานานอาจพบเห็นภาพหลอน 
หูแวว ภาวะซึมเศรา ความจำ การตัดสินใจแยลง ใหหยุดยาทันที และปรึกษาสถานพยาบาล
ใกลบาน  

 

หลักการนำยากัญชามาใชในการดูแลสุขภาพ 
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  • นอนไมหลับ  

อาการนอนไมหลับ หรือหลับยาก ถือวาเปนอาการที่พบไดบอย มีสาเหตุมาจากความเครียด
วิตกกังวล หรือโรคประจำตัวที่ผูปวยเปนอยู การนอนไมหลับเปนครั้งคราว โดยเฉพาะสาเหตุจาก
ความเครียด สามารถใชกัญชาเปนครั้งคราวเพ่ือชวยใหนอนหลับได  

วิธีการใช เอาใบกัญชา มาคั่วไฟออน ๆ จำนวน 1-2 ใบ แลวชงกับน้ำอุน ตั้งทิ้งไว 5 นาที 
ดื่มกอนนอน รางกายจะคอยๆ ปรับตัว หาก 3 วันแลวยังไมหลับ สามารถปรับเพิ่มไดครั้งละ 2  
ใบ สูงสุด 6 ใบตอวัน  

การติดตามผลการรักษา  ติดตามคุณภาพการนอนหลับ ไดแก นอนหลับไดเร็วข้ึน ลึกข้ึน และ
รูสึกสดชื่นหลังตื่นนอน อยางไรก็ตาม การใชกัญชาในระยะยาวเพื่อบรรเทาอาการนอนไมหลับ 
ยังตองติดตามผลตอความจำดวย เน่ืองจากมีรายงานวิจัยบางช้ินช้ีวากัญชาอาจสงผลตอความจำใน
ระยะยาว  สำหรับผูปวยท่ีปรับขนาดยาไปจนถึงสูงสุดที่แนะนำแลวยังนอนไมหลับ แนะนำให
ปรึกษาแพทยเพ่ือรับการรักษาท่ีเหมาะสมตอไป 
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  • เบื่ออาหาร 

ในอดีตเปนที่รู กันโดยทั่วไปวา กัญชาชวยใหเจริญอาหาร ทำใหกินขาวไดมาก 
และอยากกินของหวาน กัญชาจึงเปนทางเลือกที่ดีสำหรับผูที่มีอาการเบื่ออาหาร 

วิธีการใช  การใชกัญชาตามขอบงใชนี้ผูปวยสามารถเลือกกินอาหารที่มีสวนผสมของ
ใบก ัญชาตามท ี ่ ได แนะนำไปก อนหน าน ี ้   โดยการปร ุงผสมใบก ัญชาในอาหาร 
ที่มีเครื่องเทศเปนสวนผสมหลัก  เพื่อปรับธาตุลมภายในกระเพาะอาหารและลำไส ผูปวย
สวนใหญตอบสนองไดดีด วยวิธ ีการนี ้ หรือผู ป วยอาจจะเลือกใบกัญชาแหง 1-2 ใบ 
ชงกับน้ำอุน ดื่มกอนอาหาร 30-45 นาที  

การติดตามผลการรักษา  อาการเบื่ออาหาร เปนอาการที่ติดตามผลการใชไดงาย คือ 
เม ื ่อก ินก ัญชาแลว ต องก ินอาหารได  เพ ิ ่มข ึ ้น โดยจะเห ็นผลช ัดเจนภายใน 3 วัน 
หากปรับขนาดความแรงของกัญชาที ่ใชจนเกิดผลขางเคียงแลวยังไมได ผล แนะนำ 
ใหปรึกษาแพทยเพ่ือรับการรักษาท่ีเหมาะสมตอไป 

• ปวด   

อาการปวดเปนอาการที่พบไดบอย แตอาจมีสาเหตุที่แตกตางกัน อาการปวดที่ใชกัญชา 
แลวไดผลดี คือ อาการปวดจากความผิดปกติของระบบประสาท กับอาการชาตามสวนตาง ๆ 
ของรางกาย หรือมีอาการนอนไมหลับรวมดวย 

วิธีการใช  ใชใบกัญชามาคั่วไฟออนๆ 1-2 ใบ ชงกับน้ำอุน ตั้งทิ้งไว 5 นาที ดื่มกอนนอน 

อาจปรับเพ่ิมความถ่ีในการกินไดทุก 3 วัน เปนวันละ 2, 3 และ 4 ครั้งตามลำดับ (ชวงท่ีใชยาควร

หางกัน 6-8 ชั่วโมง) ผูปวยควรสังเกตตนเองวามีอาการงวงนอนระหวางวันจนรบกวนกิจวัตร

ประจำวันหรือไม  หากงวงมากใหปรับลดขนาดยาลงในผูปวยที่มีอาการปวดไมรุนแรง อาจ

พิจารณาใชรากกัญชาที่โตเต็มที่มาหุงกับน้ำมัน ใชเปนยาทาภายนอก หรือผสมสมุนไพรชนดิอ่ืน 

ทำเปนยาลูกประคบก็ได 
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การติดตามผลการรักษา  ผูปวยควรสังเกตผลการรักษาและอาการไมพึงประสงค ในกรณี

ที่ใชไดผล ควรเลือกใชกัญชา หรือกัญชงสายพันธุเดิม เพื่อคงไวซึ่งประสิทธิผลในการรักษา 

ในกรณีที่ควบคุมอาการไดดี ไมแนะนำใหผูปวยหยุดใชยาเดิมที่แพทยสั่งแตควรปรึกษาแพทย  

เพราะยาหลายชนิดที ่ใชร ักษาอาการปวดมักตองคอยๆ ลดขนาดยาลงกอนหยุดยา โดย 

อยูภายใตการดูแลของแพทย 

 

 

 

 

 

• อาการทางผิวหนัง 

มีการวิจัยพบวา กัญชงที ่มีสารตานเมา CBD สูง มีฤทธิ ์ลดการอักเสบไดดีจึงมีการ 
นำกัญชาและกัญชงมาใชเพ่ือบรรเทาอาการทางผิวหนัง เชน คัน บวม หัวสิว และรังแคอักเสบได  

วิธีการใช  ใชใบกัญชง หรือกัญชาแหงท่ีผานการคั่วแลว หุงกับน้ำมันมะพราว ดวยไฟ
ปานกลาง ใชยาน้ำมันท่ีไดทาบริเวณท่ีมีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง 

การติดตามผลการรักษา  ในผูปวยบางรายอาจแพสารตานเมา CBD ไดดังน้ันจึงตอง
หมั่นสังเกตวา ผื่นที่เปนมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม และมีรอยโรคใหมปรากฏขึ้นหรือไม หากใชยา
น้ำมันกัญชงหรือกัญชาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 1 เดือนแลว อาการ ยังไมดีขึ้น หรือ 
รอยโรคขยายวงใหญข้ึน แนะนำใหปรึกษาแพทยเพ่ือรับการรักษาท่ีเหมาะสมตอไป  
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  เทคนิคการเตรียมยา  

 
ยาที่ดีตองมีความสะอาด ไมมีสารปนเปอน และไดตัวยา 

ท่ีตรงกับโรคท่ีตองการรักษา การปลูกและเตรียมยาจากกัญชาท่ีดี 
มีหลักการดังตอไปน้ี 

1.  เลือกดินปลูกท่ีดี ไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก สำหรับ

ปลูกกัญชา 

2.  การเก็บเกี่ยวเพ่ือนำมาทำยา ใหเลือกใบออนอายุประมาณ 

2 เดือน ซึ่งจะมีสารสำคัญสูง 

3.  เมื่อเก็บเกี่ยวทุกสวนของกัญชาแลว ใหนำมาลาง 

ดวยน้ำไหล 

4.  ทุกสวนของกัญชา ทำใหแหงดวยการตากในโรงเรือน

พลังแสงอาทิตย หรือ การอบ 

5.  การปรุงกัญชาเปนยา ควรพิจารณาถึงโรค หรือ อาการ

ของผูปวย อายุประสบการณการใชกัญชา กรณีอาการ เบ่ืออาหาร 

นอนไมหลับในผู ส ูงอายุ และยังไมเคยใชกัญชามากอน อาจ

พิจารณาใชใบแหง 2 ใบ ชงกับน้ำอุน จิบ กอนนอน 30-60 นาที 

หรือกอนอาหาร หากไมไดผลคอยเพ่ิมขนาดใบ ในกรณีท่ีตองการ

ใชยาท่ีเขมขน อาจเลือกนำใบมาสกัดดวยแอลกอฮอล หรือน้ำมัน  

เนื่องจาก สารเมา THC หรือ สารตานเมา CBD ละลายในไขมัน 

และแอลกอฮอลไดดี ในการสกัดกัญชาโดยใชแอลกอฮอลตอง

ระเหยเอาแอลกอฮอลออกกอน แลวจึงนำไปผสมกับน้ำมันที่เปน

ตัวนำสงยา เชน น้ำมันงา  น้ำมันมะพราว หากใชเปนยาภายนอก 

แนะนำใหเลือกน้ำมันมะพราว เพราะเกาะติดผิวไดดี ทำให 

ยากัญชาคอย ๆ ดูดซึมเขาสูผิวหนังอยางชา ๆ 
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การใชกัญชาภาคประชาชน 

 นอนไมหลับ 
 เบ่ืออาหาร 
 ปวด 
 อาการทางผิวหนัง 

× แพกัญชา 
× โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ข้ันรุนแรง หรือไมสามารถคุมอาการได  
× มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช  
× สตรีมีครรภ สตรีท่ีใหนมบุตร 
× ผูปวยท่ีใชยาวารฟาริน 

START LOW ….. GO SLOW ….. STAY LOW 
เร่ิมขนาดต่ำ ….. ปรับขนาดยาอยางชาๆ …..  

และใชขนาดต่ำสุดเทาที่เปนไปได 

ประโยชน 

ความเสีย่ง 

• คาการทำงานของตับหรือไตท่ีไมดี 
• เยาวชนอายุนอยกวา 25 ป 

• ผูสูงอายุ 

• ใชรวมกับยาท่ีออกฤทธิ์กับสมองสวนกลาง 

หามใช 

ใชดวยความระมัดระวัง 
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การนำ ‘กัญชา’ มาใชในอาหาร 

 

ทอด แกง 

ตม/ตุน ผัด 

 ใบออน กินสด หรือจิ้มน้ำพริก นำมาใสแกงสม แกงกะทิ แกงมัสม่ัน เมนูผัด 
 ใบกัญชามีสารเมา THC นอยสารชนิดนี้ละลายน้ำไดนอย  

การเอามาใสแกง ในปริมาณจำกัด เชน 1-2 ใบ สารเมาจึงนอยมากๆ 
 สารเมา THC ในกัญชา ละลายในน้ำมันไดดี การนำไปชุบแปงทอด  

สารเมาจะถูกสกัดใหออกไปกับน้ำมันท่ีใชทอด 
 สารในใบสด เปน THCA ไมออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ลดการอักเสบไดด ี  

ถาถูกความรอนจะแปลงรางเปนสารเมา THC มีฤทธิ์ตอจิตประสาท 
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