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ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที  ธันวาคม พ.ศ.  

  

 

 

 

ข้อมลูผู้เจบ็ป่วยทีมปีระวติัสมัผสักญัชา และปรกึษามายงัศนูยพิ์ษวิทยารามาธิบดี 

(เดือนมิถนุายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. ) 

นบัจากการปลดลอ็คกญัชาในวนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  มกีรณีผูป่้วยจากการไดร้บักญัชา และปรกึษามายงั

ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดเีพมิขนึโดยในช่วงระยะเวลา มถิุนายน ถงึ สงิหาคม พ.ศ.  มจีาํนวนผูป่้วยจากการ

สมัผสักญัชา ทงัสนิ  คน โดยมกีารปรกึษามาในช่วงเดอืนต่างๆดงันี  

- เดอืนมถิุนายน พ.ศ.  จํานวน  คน (ขอ้มูลในเดอืนมถุินายน พ.ศ.  และ  

มถิุนายน พ.ศ.  มจีํานวนผูป่้วย  คน และ  คน ตามลําดบั) 

- เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.  จาํนวน  คน (ขอ้มูลในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.  และ  

กรกฎาคม พ.ศ.  มจีํานวนผูป่้วย  คน และ  คน ตามลําดบั) 

- เดอืนสงิหาคม พ.ศ.  จํานวน  คน (ขอ้มลูในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.  และ  

สงิหาคม พ.ศ.  มจีํานวนผูป่้วย  คน และ  คน ตามลําดบั) 

 

ในจาํนวนนีเป็นผูไ้ดร้บักญัชาเพยีงสารเดยีว  คน (รอ้ยละ . ) มผีูป่้วยไดร้บัสารอนืร่วมจาํนวน  คน  

(รอ้ยละ . ) สารทพีบร่วมดว้ยบ่อยไดแ้ก่ กระท่อม  คน สุรา  คน และ สารในกลุ่มแอมเฟตามนี  คน  

ผู้ป่วยรอ้ยละ .  (  คน) เป็นผูไ้ม่เคยใชห้รอืไดร้บักญัชามาก่อน 

 

การไดร้บักญัชาของผูป่้วยกลุ่มนี มวีธิกีารต่างๆดงันี 

- รอ้ยละ .  (  คน) ไดร้บัโดยการสบู   

- รอ้ยละ .  (  คน) ไดร้บัโดยการกนิ ซงึมรีูปแบบต่างๆดงันีคอื นํามนักญัชา  คน  

อาหารคาวใส่กญัชา  คน เครอืงดมืใสก่ญัชา  คน บราวนีกญัชา  คน คุกกกีญัชา  คน  

และรูปแบบอนืๆ  คน 
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วตัถุประสงคก์ารใชห้รอืไดร้บักญัชาไดแ้ก่  

- รอ้ยละ .  (  คน) จงใจเสพเพอืนนัทนาการ  

- รอ้ยละ .  (  คน) อยากทดลองใชว้่าจะมผีลอย่างไร  

- รอ้ยละ .  (  คน) ใชโ้ดยเชอืว่าจะบรรเทาอาการ โรค หรอืส่งเสรมิสุขภาพ   

- รอ้ยละ .  (  คน) ไม่มเีจตนาจะไดร้บักญัชา  

- รอ้ยละ .  (40 คน) ไม่ระบุวตัถุประสงค ์ 

 

อาการและอาการแสดงในระบบอวยัวะทพีบบ่อยไดแ้ก่  

- อาการในระบบหวัใจและหลอดเลอืด: ใจสนั  คน ตรวจพบหวัใจเตน้เรว็  คน ความดนัโลหติสงู  

คน เจบ็แน่นหน้าอก  คน 

- อาการในระบบทางเดนิอาหาร: คลนืไส ้  คน อาเจยีน  คน ปวดทอ้ง  คน  

- อาการในระบบประสาท: มนึศรีษะ  คน งว่งซมึ  คน สบัสน  คน กระวนกระวาย  คน 

กลา้มเนือเกรง็  คน ชกั  คน 

- อาการอนืๆ: หอบเหนือย  คน ปากคอแหง้  คน อ่อนเพลยี  คน  

 

รอ้ยละ .  ของผูป่้วย (  คน) ต้องไดร้บัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล (นอนโรงพยาบาลหนึงวนั  คน  

สองวนั  คน มากกว่าสองวนั  คน )  

ในจาํนวนนีไดร้บัการตรวจเอก็ซ์เรยค์อมพวิเตอรส์มอง  คน ไดร้บัการใส่ท่อช่วยหายใจ  คน  

และมผีูเ้สยีชวีติ  คน ผูท้ใีส่ท่อช่วยหายใจทงัหมด  คนรวมถงึรายทเีสยีชวีตินัน มจีํานวน  คน 

เป็นผูท้มีกีารใชส้ารอนืร่วมดว้ย หรอืมโีรคประจําตวัทยีาประจาํตวัสามารถทําใหเ้กดิปฏกิริยิากบัสารในกญัชา

และก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้มเีพยีงหนึงคนทสีบูกญัชาอย่างเดยีวเป็นชายอายุ  ปีแลว้มอีาการซมึ หมดสตไิม่

ตอบสนอง แพทยจ์งึใสท่่อช่วยหายใจเพอืป้องกนัทางเดนิหายใจส่วนบนอุดกนั ต่อมาผูป่้วยตนืรูต้วัมากขนึ 

จงึเอาท่อช่วยหายใจออกได ้

 

มรีอ้ยละ .  (  คน) ของผู้ป่วย ทแีจง้แหล่งทใีหร้บักญัชาหรอืผลติภณัฑก์ญัชาไดแ้ก่ ไดจ้ากคนรูจ้กัเช่น

เพอืนหรอืญาต ิ  คน ซอืผ่านโซเชยีลมเีดยี  คน เป็นเจา้ของตน้กญัชาเอง  คน ซอืจากแหล่งอนืๆ  คน 
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ข้อสงัเกตเพิมเติมจากกรณีผู้ป่วย 

 มกีารใชก้ญัชาเพอืเสพนนัทนาการและการใชอ้นืซงึไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์ของ 

การปลดลอ็คกญัชาทใีชเ้พอืการแพทย ์ 

 กลุ่มทเีสพนันทนาการยงัมกีารเสพร่วมกบัสารเสพตดิอนืซงึเพมิความรุนแรง 

ของการบาดเจบ็ทเีกดิขนึได ้

 มกีารกนิอาหารและขนมทใีสก่ญัชาแลว้เกดิการบาดเจบ็ทงัทจีงใจทดลองกนิและกนิโดยท ี

ไมท่ราบว่าอาหารหรอืขนมทกีนิใสก่ญัชา  

 ปัจจุบนัมคีลนิิกกญัชาทางการแพทยซ์งึจะทาํการตรวจยนืยนัการวนิิจฉัยและจดัแนวทางการรกัษาโรค

ใหเ้หมาะสม หากมขีอ้บง่ชสีําหรบัการใชก้ญัชาทางการแพทย ์จะทาํการตรวจสอบขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั

รวมถงึภาวะยาตกีนั (ปฏกิรยิาระหว่างยาและสารกญัชา) ก่อนสงัจ่ายผลติภณัฑก์ญัชาทมีคีุณภาพและ

ความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานของการผลติยา นอกจากนยีงัมกีารตดิตามผลการรกัษาอย่างต่อเนือง 

ผู้ทไีมแ่น่ใจว่าโรคหรอืภาวะของตนควรจะใชก้ญัชาหรอืไม ่สามารถเขา้รบับรกิารทคีลนิิกกญัชา 

ทางการแพทยท์วัประเทศ  

 ไม่แนะนําให้ใช้กญัชาเองโดยไมป่รึกษาคลินิกกญัชาทางการแพทย ์เนืองจากมคีวามเสยีงทจีะ

รกัษาไม่ตรงสาเหตุหรอืเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากการใชก้ญัชา 

 

ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดขีอใหป้ระชาชนเฝ้าระวงัการใช้ผลติภณัฑก์ญัชาของตนเองและบุคคลรอบตวั  

ควรใชใ้นทางการแพทยอ์ย่างถูกต้องเท่านนั และไม่สนบัสนุนการใชด้ว้ยวตัถุประสงคอ์นืนอกเหนือจาก

การแพทย ์


