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ข้อมูลข่าวสารด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย   
     ๑. ข่าวเรื่อง “Marijuana helps broken bones heal, says Israeli scientific team” 

(กลุ่มงานวิจัยในอิสราเอลระบุว่ากัญชาช่วยรักษาอาการกระดูกหัก) จาก Isreal News ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒ ๕ ๕ ๘  ซึ่ งส ามารถสรุ ป ใจความส าคั ญ ได้ ว่ า  นั กวิ จั ยจากมหาวิ ท ยาลั ย ใน เย ร ูซ า เล ม ค ้น พ บ ว ่า 
สารในกัญชาสามารถเร่งให ้กระดูกที ่ห ักหายเร็วขึ ้น อ ีกทั ้งย ังช ่วยป ้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้ 
อนึ่ง นักวิจัยได้ท าการทดลองใช้กัญชากับหนูทดลองซึ่งมีกระดูกขาหัก ผลการวิจัยพบว่าสารคานาบีดีโอล (CBD) ใน
กัญชาเสริมสร้างให้มวลกระดูกมีความหนาแน่น ขึ้น ช่วยเร่งคอลลาเจนในมวลกระดูกให้ เจริญ เติบโต 
ได้ดีขึ้น และกระดูกที่เคยหักก็จะไม่แตกหักง่ายอีกต่อไป  
 

อ้างอิง: Ruth Schuster (๒๕๕๘). “Marijuana helps broken bones heal, says Israeli scientific team” 
สืบค้น เมื่ อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘ จาก Isreal News: http://www.haaretz.com /life/ science-
medicine/.premium-1.667064    

 
๒. ข่าวเรื่อง “Medical marijuana could be covered by insurance, experts say” 

(ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าประกันให้ความคุ้มครองการใช้กัญชาทางการแพทย์) จาก The Canadian Press ลงวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า เนื่องจากงานวิจัยทางการแพทย์ยังคงขาดประสิทธิภาพ
และยั งมี ข้ อมู ล ไม่ เพี ย งพอ  จึ งท า ให้ กัญ ชายั ง ไม่ มี หมายเลขทะเบี ยนยา  ในการนี้  บ ริษั ทส่ วน ใหญ่ 
ในแคนาดาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด าเนินงานวิจัยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยผู้เชี่ยวชาญเสนอ 
ให้กัญชาขึ้นทะเบียนยาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ โฆษกจากสมาคมธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพของแคนาดาระบุว่า  หาก
กัญชามีหมายเลขทะเบียนยาที่ถูกต้องก็จะท าให้บริษัทประกันให้ความคุ้มครองกับผู้ท าประกัน  
 
อ้างอิง: Alexandra Posadzki (๒๕๕๘). “Medical marijuana could be covered by insurance, experts say” 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จาก The Canadian Press: http://www.cbc.ca/news/ 
business/medical-marijuana-could-be-covered-by-insurance-experts-say-1.3168940 

 
๓ .  ข่ า ว เ รื่ อ ง  “'Fake weed' imported from China which turns users into 

'zombies' triggers US-wide alarm.” (เตือนภัยรอบสหรัฐฯ กัญชาปลอมจากจีนเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นซอม
บี้) ต ารวจสหรัฐฯ วิตกกังวลกับการใช้กัญชาสังเคราะห์หรือกัญชาปลอมมากเกินขนาดโดยใช้ชื่อต่างกันไป  
ซึ่งน าเข้ามาจากประเทศจีน หากสังเกตภายนอกแล้วจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นกัญชาจริงหรือปลอม กัญชา
ปลอมเกิดจากการน าสารเคมีราคาถูกผสมรวมกัน ทั้งนี้ การเสพกัญชาปลอมส่งผลให้เกิดความเครียด วิตกกังวล 
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ภาพหลอน อาการทางจิต  และระแวงอย่ างรุนแรงว่ าจะมี ผู้ อ่ื นมาท าร้ าย อาการพวกนี้ เรียกได้ ว่ า 
มีลักษณะคล้ายกับอาการของซอมบี้  
 

อ้ างอิ ง : Agence France-Presse in Washington (๒๕๕๘). “'Fake weed' imported from China which 
turns users into 'zombies' triggers US-wide alarm.” สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๕  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๘  จ า ก
http://www.scmp.com/news/world/article/1849812/fake-weed-imported-china-which-turns-
users-zombies-triggers-us-wide-alarm 
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