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บทความและข้อมูลข่าวสารด้านกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย   
    ๑ . บ ท ความ เรื่ อ ง  “Marijuana helps broken bones heal, says Israeli scientific 
team” (กลุ่มงานวิจัยในอิสราเอลระบุว่ากัญชาช่วยรักษาอาการกระดูกหัก) จาก NBC News ลงวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า จากงานวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วอชิงตัน ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Psychiatry ระบุว่า การเสพกัญชาไม่ท าให้เนื้อสมองเปลี่ยนแปลง  
โดยตั้งสมมติฐานของงานวิจัยชิ้นนี้ว่า กลุ่มพ่ีน้องซึ่งคนแรกเสพกัญชา ในขณะที่อีกคนไม่ได้เสพกัญชา น่าจะมี
ปริมาตรเนื้อสมองที่แตกต่างกัน จากนั้นหาค าตอบด้วยการน าพ่ีน้องกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ๔๘๒ คน พบว่า  
คนที่เสพกัญชาจะมีสมองส่วน "อไมดลากา" ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ๆ และอยู่ในสมองส่วนกลาง ท าหน้าที่ควบคุม
อารมณ์ทางแง่ลบทั้งหมด อาทิ ความเกลียด ความเศร้า และความกลัว เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
การเสพกัญชาท าให้สมองเล็กลงหรืออาจเป็นไปได้ว่าคนที่เสพกัญชามีสมองส่วน "อไมดลากา" เล็กอยู่แล้ว 
นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยอื่น ๆ ที่ระบุว่า กัญชาส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กัญชา
ในวัยรุ่นที่สมองก าลังพัฒนา เมื่อผู้เสพเสพกัญชาเข้าไป กัญชาจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของสมอง  
   ๒ . ข่ าว เรื่ อง “US government finally admits that cannabis kills cancer cells” 
(รั ฐบ าลสหรั ฐฯ  ยอมรับ แล้ ว ว่ ากัญ ชาฆ่ า เซลล์ ม ะ เร็ งได้ จริ ง )  จาก Mirror ๒๒ สิ งหาคม  ๒ ๕ ๕ ๘  
ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า นักทฤษฎีและนักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนนโยบายกัญชา ค้นพบว่า  
การเสพกัญชามีประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ช่วยรักษาโรคมะเร็งตับ มะเร็งเต้านม และโรคอ่ืน ๆ โดยระบุว่า  
พบสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาสามารถอาศัยอยู่ในเซลล์ที่ตายแล้ว อาทิ มะเร็ง อีกทั้ง สารแคนนาบินอยด์เข้าไปท า
ปฏิกิริยาหยุดการเจริญเติบโตของเนื้องอก โดยสารแคนนาบินอยด์จะหยุดเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงเนื้องอก  
จึงท าให้เนื้องอกหยุดการเจริญเติบโต ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการทดลองกับหนู ผลการทดลองสรุปได้ว่าสาร
แคนนาบินอยด์ช่วยท าลายเซลล์มะเร็งและช่วยปกป้องเซลล์ที่ปกติอีกด้วย นอกจากนี้ สารแคนนาบินอยด์ยัง
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท าเคมีบ าบัดโดยไม่มีผลข้างเคียงอีกด้วย 
 
อ้ างอิ ง : David Raven (๒๕ ๕๘ ). “US government finally admits that cannabis kills cancer cells” 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จาก Mirror: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/government-
finally-admits-cannabis-kills-6303176 
 

๓ . บทความ เรื่อง “Marijuana Doesn't Shrink Brains, but It Can Change Them, 
Studies Find” (จากการศึกษาค้นพบว่า การกัญชาไม่ท าให้สมองหดตัวลงแต่ท าให้เปลี่ยนแปลงไป) จาก
งานวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Psychiatry  
ระบุว่า การเสพกัญชาไม่ท าให้เนื้อสมองเปลี่ยนแปลง โดยตั้งสมมติฐานของงานวิจัยชิ้นนี้ว่า กลุ่มพ่ีน้องซึ่ง 
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คนแรกเสพกัญชา ในขณะที่อีกคนไม่ได้เสพกัญชา น่าจะมีปริมาตรเนื้อสมองที่แตกต่างกัน จากนั้นหาค าตอบด้วย
การน าพ่ีน้องกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๘๒ คน พบว่า คนที่ เสพกัญชาจะมีสมองส่วน "อไมดลากา" ซึ่ งมี 
ขนาดเล็กมาก ๆ และอยู่ในสมองส่วนกลาง ท าหน้าที่ควบคุมอารมณ์ทางแง่ลบทั้งหมด อาทิ ความเกลียด ความ
เศร้า และความกลัว เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเสพกัญชาท าให้สมองเล็กลงหรืออาจเป็นไปได้ว่าคนที่
เสพกัญ ชามี สมองส่ วน  "อไมดลากา" เล็ กอยู่ แล้ ว  นอกจากนี้  ยั งมีการวิจั ย อ่ืน  ๆ  ที่ ระบุ ว่ า  กัญ ชา 
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กัญชาในวัยรุ่นที่สมองก าลังพัฒนา เมื่อผู้เสพ  
เสพกัญชาเข้าไป กัญชาจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของสมอง  
 
อ้างอิง: Steve Dipaola (๒๕๕๘).“Tories demolish 200,000-strong petition to legalise cannabis before 
it's even debated” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จาก NBC News:  
http://www.nbcnews.com/health/health-news/marijuana-doesnt-shrink-brains-it-can-change-
them-studies-find-n416466 
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