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ระบาดวิทยาและผลกระทบของ Synthetic Cannabinoids 
 

ณฐักฤตา  ทมุวงศ์* 
 

บทคัดย่อ 
 Synthetic cannabinoids สารสงัเคราะห์ ท่ีออกฤทธ์ิ คล้ายกญัชา พบรายงานกวา่ 240 ชนิด ใน 65 
ประเทศ ทัว่โลก ในด้านการแพทย์ ถกูน ามาทดลองเพื่อรักษาโรคในหลายกลุม่อาการ เช่น กลุม่โรคทางเดิน
อาหาร,กลุ่มโรคจิต,กลุ่มโรคหวัใจ เป็นต้น ในทางกลบักัน นกัออกแบบยาเสพติด ได้พฒันาจนกลายเป็น
ผลติภณัฑ์ ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อหลีกเลี่ยงการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยมีช่ือทางการค้าที่แตกต่างกนั
ออกไป เช่น K2, Spice, Moon rock, Ninja,ฯลฯ โดยผลิตภณัฑ์ มีทัง้รูปแบบ เกลือขดัผิว สมนุไพร เคร่ืองเทศ 
เป็นต้น การน าไปใช้เพื่อการเสพติดจึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และพบรายงานการ
เสยีชีวิตอีกด้วย 
 การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับ Synthetic cannabinoids โดยการ
ทบทวนวรรณกรรม จากฐานข้อมลู PubMed และ Science direct  โดยใช้ค าค้น Synthetic cannabinoids ทัง้
ยงั ได้สืบค้นสถานการณ์จาก เว๊ปไซด์ด้านยาเสพติดของหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย และ
ยโุรปบางประเทศ  
 ผลการศึกษา พบว่า บทความที่เก่ียวข้องทัง้หมด จ านวน 489 บทความ และมีความเก่ียวข้อง 
จ านวน  41 บทความ โดยในการสงัเคราะห์ cannabinoids แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มส าคญั โดยเร่ิมต้นจากการ
ปรับโครงสร้างโมเลกลุของ Tetrahydrocannabinol (THC) ที่พบในพืชกญัชา โดยเร่ิมการทดลอง เมื่อปี 1940 
และถกูน ามาใช้เพื่อการเสพติดในหลายประเทศในปี 2008 ท าให้เกิดการตื่นตวั และออกกฎหมายควบคมุใน 
อเมริกาและยโุรป ในปีตอ่มา โดยสารสงัเคราะห์ที่มีการควบคมุ อยู่ในกลุม่ AM-XXX , HU-XXX , JWH-XXX , 
CP-XXX, ฯลฯ เป็นต้น โดยผลกระทบที่พบได้ คือ การเกิดพิษอยา่งเฉียบพลนัผลกระทบด้านจิตเวช,ผลกระทบ
ตอ่ความสามารถในการขบัขี่ยานพาหนะ และพบรายงานการตายในชายญ่ีปุ่ นและสวีเดน 
 Synthetic cannabinoids เป็นสารสงัเคราะห์ที่มีความส าคัญยิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ของ
ประชาชนทัว่ไปและการพฒันาด้านวิชาการ ถึงแม้นวา่ประเทศไทยยงัไมพ่บรายงานการผลติ แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ก็มีชาวตา่งชาติเดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวในประเทศจ านวนมาก อีกทัง้ ประชาชนบางสว่นออกไปท่องเที่ยวใน
ตา่งประเทศที่มีการวางขายผลติภณัฑ์จากSynthetic cannabinoids การมีความรู้จะท าให้เกิดความปลอดภยั
จากการหลกีเลีย่งการใช้และการกระท าผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ในเชิงนโยบายควรมีการประเมินสถานการณ์
และวางแผนการแก้ไขปัญหา สารสงัเคราะห์เพื่อใช้ในการเสพติด ที่มีตลาดใหญ่ที่สดุในโลก อย่าง Synthetic 
cannabinoids 
ค ำส ำคัญ : Synthetic cannabinoids กญัชาสงัเคราะห์ 
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EPIDEMIOLOGY AND EFFECTS OF SYNTHETIC CANNABINOIDS 
  

 Natkritta Thumwong* 
 

ABSTRACT 
Background:  Synthetic cannabinoids is cannabis-like synthetics. It has been 

found in more than 240 types in 65 countries around the world. It has been tried to treat 
many diseases such as gastrointestinal syndrome, heart disease, heart disease, etc. On 
the other hand, drug designers have developed into a product with a variety of formats to 
avoid law enforcement.  There are different trade names such as K2, Spice, Moon rock, 
Ninja, etc. The products are salt, scrub, herbs and spices. The impact of use effect to 
physical, mental, social, and death reported. 

Objective: The aim of this study is review the knowledge of synthetic 
cannabinoids.  Method:  The entire PubMed, Science direct databases and government 
drug office websites in the United States, Austria, and some European countries for 
studies. 

Result:  A total 489 studies that found in database and 41 studies related to 
articles. The study found that the synthesis of cannabinoids is divided into 6 major groups, 
starting with Tetrahydrocannabinol (THC) molecular modification. The experiment started 
in 1940 and was used for addiction in many countries in 2008 then resulting in awareness 
and control laws. USA and some Europe is control synthesis in AM-XXX, HU-XXX, JWH-
XXX, CP-XXX, etc. The effect is acute poisoning, psychiatric effects, impact on the ability 
to drive a vehicle and deaths were reported in Japanese and Swedish men. 

Conclusion and discussion: Synthetic cannabinoids are the most important 
syntheses of value for public education and academic development because It is world’s 
largest market of synthetic substances for use in addictions. Thailand has not found 
production reports. However, there are many foreigners traveling in the country, and some 
people go abroad for the sale of synthetic cannabinoids. Knowledge is safe from 
avoidance. In addition, Drug Related Authority in Thailand should be plan to this policy to 
solve the problem and knowledge promote. 
Keywords: Synthetic cannabinoids  
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ภมิูหลังและเหตุผล (Background and rationale) 
 Synthetic cannabinoids สารที่ถกู
สังเคราะห์จากนักออกแบบยาเสพติด มี
สารเคมีที่แตกต่างจากกัญชา แต่ ผู้ขายอ้าง
ว่าให้ผลเหมือนกัญชา เมื่อน าสารเคมีนีฉี้ด
พ่น หรือ น าไปแช่ในพืชพืน้ฐาน ท าให้มีคน
เข้าใจผิด และเรียกว่า “กัญชาสงัเคราะห์” 
(Synthetic marijuana) ผลิตภณัฑ์เหลา่นีจ้ะ
ขายได้ในกลุ่มผู้ ใช้สารเสพติดและต้องการ
การออกฤทธ์ิคล้ายกญัชา 
 กลุ่มของสารเคมีท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท ที่ได้จากการสังเคราะห์ ในกลุ่ม
เดียวกับ cannabinoids ได้แก่ AM-XXX, 
HU-XXX,JWH-XXX, CP-XXX เป็นต้น ซึ่งจะ
มีการขายภายใต้ช่ือ K2 และ ซึ่งพบว่ามี
รายงานการขายครัง้แรกในช่วงต้นยุค 2000 
โดยในยคุนัน้ต่างมีความเช่ือว่า นกัออกแบบ
ยาเสพติดประสบผลส าเร็จในการสงัเคราะห์
สารเคมีที่มีคุณสมบตัิคล้ายกับสมนุไพรและ
พืชธรรมชาติ จากรายงานทางห้องปฏิบตัิการ 
ในปี 2008 พบว่าการสงัเคราะห์ cannabinoid 
มีความซบัซ้อน และไมไ่ด้สง่ผลต่อร่างกายใน
ลกัษณะที่คล้ายกับ Tetrahydrocannabinol 
(THC) ที่ได้จากพืชกัญชา ทัง้หมด ในการ
สังเคราะห์ cannabinoid ส่วนใหญ่ พบ 
cannabicyclohexanol, JWH-018, JWH-
073, หรือ HU -210 ซึง่นกัออกแบบยาเสพติด 
น ามาใช้เพื่อหลกีเลีย่งทางกฎหมาย และขาย
ในรูปแบบ ออนไลน์ วางขายตามร้านขาย
บุหร่ี ร้านสะดวกซือ้ ป๊ัมน า้มัน เป็นต้น แต่ก็

ยั ง มี ก า รศึ กษ าที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กับ ก า ร ใ ช้ 
cannabinoid สงัเคราะห์ แล้ว เกิดอาการทาง
จิต  การถอนพิษยา  และมี รายงานการ
เสยีชีวิตด้วย (UNODC, 2011)1 
 ในการสัง เคราะห์  cannabinoid 
ครัง้แรกจากรายงานพบว่าถกูสงัคราะห์ โดย 
Roger Adam ในช่วงต้นปี 1940 (Pertwee, 
2006)2 โดยในการวิจยัครัง้นัน้ให้ความสนใจ
ในการสงัเคราะห์ THC ซึ่งเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตประสาท และเป็นยาแก้ปวดหลักที่
สามารถพบได้ในพืชกัญชา ในยุคแรก THC 
analog ประกอบด้วย syshexyl, nabilone, 
nabitan, nantradol ต่อมา ในปี 1981 
Nabilone ถกูน าเข้าในคลนิิก ในการเป็นยาที่
ต้านการอาเ จียน และในปี 1985 ได้น า 
Nabilone และ dronabinol เข้ามาใช้ใน
คลินิกอีกครัง้ในการป้องกันการอาเจียน
จนกระทั่งในปี 1991ถูกน ากลบัมาในคลินิก
อีกครัง้โดยใช้ในการกระตุ้ นความอยาก
อาหาร  ซึ่ งการศึกษาวิจัย เหล่านี ล้้วนมี
วตัถุประสงค์ในการพฒันายา เพื่อใช้ในการ
ดูแลผู้ ป่วย และยังคงมีการพัฒนามาถึง
ปัจจุบนั โดย cannabinoid มีคุณสมบตัิที่ดี
ในการรักษา อาการเจ็บปวดเรือ้รังและอาการ
เกร็ง นอกจากนัน้ยงัสามารถควบคุมอาการ
คลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการให้เคมีบ าบัด, 
น า้หนักลดในผู้ ป่วยติดเชือ้เอชไอวีและการ
นอนหลบัท่ีผิดปกติอีกด้วย 
 การ synthetic cannabinoid ถูก
พฒันาไปในสองทิศทางควบคู่กัน ทัง้การท า
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ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนายาใหม่เพื่อ
รักษาโรค และขณะเดียวกันนักออกแบบ    
ยาเสพติดได้น ามาพัฒนาจนกลายเป็นสาร   
เสพติดสงัเคราะห์ที่มีวางจ าหน่ายในรูปแบบ
ต่าง ๆทัว่โลกและมีแนวโน้มในการพฒันาทัง้
สองด้านให้มีความก้าวหน้าไปอย่างไม่
หยดุยัง้ ทัง้ด้านการรักษา และด้านการใช้เป็น
สารเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อบังคับของ
กฎหมายในแตล่ะประเทศที่ก าหนด 
 Synthetic cannabinoids ในรูป
ของยาเสพติด ยังไม่พบรายงานการจับกุม
และ น าเข้าในประเทศไทย มีเพียงรายงาน
การจับกุมผู้ ต้องหาที่หลบหนีข้ามแดนที่มี
หมายจับ ใน ใน เ ร่ื อ งกา รมี สา ร เ สพติ ด
สงัเคราะห์จากประเทศรัสเซียเทา่นัน้  แต่หาก
ได้รู้จัก และเรียนรู้ทัง้ ด้านระบาดวิทยาที่
เ กิดขึ น้ ในแต่ละประ เทศ ของ โลก  และ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ทัง้ในด้านการน ามาใช้
ประโยชน์และด้านการน ามาใช้เป็นสารเสพ
ติด จะสามารถเตรียมการรับมือ วางแผนใน
การป้องกัน วางแผนด้านนโยบายให้เกิด
ความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศชาติในสารเคมีสงัเคราะห์ชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง synthetic cannabinoids 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพื่อทบทวนองค์ความรู้พื น้ฐาน
เก่ียวกบั synthetic cannabinoids 
 
 

ระเบียบวิธีศึกษำ (Methodology) 
 การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการทบทวน
วรรณกรรม  โดยสืบ ค้นฐานข้อมูลทาง 
อินเตอร์เน็ต ในฐานข้อมูล PubMedและ 
Science Direct ย้อนหลงั 10 ปี และ Free 
full text ด้วยค าค้น synthetic cannabinoids 
พบรายงานการศึกษาทัง้สิน้ 489 เร่ือง และมี
เนื อ้หาที่ เ ก่ียวข้องกับ การศึกษาฉบับนี ้
จ านวน 41 เร่ือง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ระบาดวิทยาและผลกระทบทัง้ทางบวกและ
ทางลบ รวมถึงการสืบค้นจาก เว็บไซด์ของ
หน่วยงานด้านอาชญากรรมและปราบปราม
ยาเสพติดในต่างประเทศ ในประเด็นด้าน 
ความหมาย กฎหมายและสถานการณ์ 
 
ผลกำรศึกษำ (Results)  

ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง  synthetic 
cannabinoid 

การสังเคราะห์สารเคมีขึน้มาใน
รูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้มีการออกฤทธ์ิ ท่ีมีผลต่อ
จิตประสาท และได้สิ่งที่เกิดขึน้กับร่างกาย
คล้ายกับ THC ที่มาจาก พืชกัญชา โดยใช้
การปรับแต่งโครงสร้างทางโมเลกุลเพียง
เล็กน้อยเพื่อปรับการจับตัวของโครงสร้างที่
เรียกว่า cannabinoid antagonist ที่เรียกกนั
ง่ายๆ คือ CB1 หรือ CB2 เพื่อให้ได้สารชนิด
ใหม่ขึน้มา โดยส่วนใหญ่ในผลการทดสอบ 
จะมีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิท่ีดีกว่าพืช
กญัชาที่ได้จาก ธรรมชาติ  
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สภาที่ป รึกษาด้านยาเสพติดใน
ประเทศองักฤษ (British Advisory Council  
on the Misuse of Drugs :  ACMD)  (UNODC, 
2011)1 ได้จัดกลุ่ม สารสังเคราะห์ที่ได้จาก
การsynthetic cannabinoids ออกเป็นหก
กลุม่ดงันีค้ือ 

1. Classical cannabinoids หรือ 
cannabinoid แบบดัง้เดิม ได้แก่ THC, สาร
ส กั ด ที่ ไ ด้ จ า ก พื ช กั ญ ช า ร ว ม ถึ ง 
ก า ร  analogues ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  HU-
210, AM-906, AM-411, O-1184 เป็นต้น 

2.  Nonclassical  cannabinoids 
หรือแบบไม่ดัง้เดิม ได้แก่ cyclohexylphenols 
หรือ 3-arylcyclohexanols ได้แก่  CP-
47,497-C8,  CP55,940, CP-55,244   

3. Hybrid cannabinoids หรือ แบบ
ลูกผสม คือ รวมกันระหว่างแบบดัง้เดิมกับ
แบบไมด่ัง้เดิม ได้แก่ AM-4030 เป็นต้น 

4. Aminoalkylindoles (AAIs) ซึ่ง
สามารถแบง่ออกเป็น   

4.1) naphtoylindoles เช่น JWH-
018, JWH-073, JWH-398, JWH 015, JWH- 
1 2 2 , JWH-2 1 0 , JWH-0 8 1 , JWH-
200, WIN-55,212      

4.2) phenylacetylindoles เช่น 
JWH-250, JWH-251  

4.3) naphthylmethylindoles and 
Benzoylindoles เช่น pravadoline, AM-
694, RSC-4  

5. Eicosanoids เช่น endocannab 
inoids ได้แก่ anandamide, และ synthetic 
Synthetic analogs อื่นๆ เช่น methan-
andamide   

6.  อื่นๆ  ไ ด้แก่   diarylpyrazoles 
(seselective  CB1  antagonist Rimonaba
nt), naphtoylpyrroles (JWH307),  naphthyl
methylindenes  หรือ derivatives of naphtha- 
lene-1-yl-(4- pentyloxynaphthalen1- yl) 
methanone (CRA-13).  

ระบำดวิทยำ 
 Synthetic cannabinoids ถูก
สงัเคราะห์ครัง้แรก ในปี ค.ศ.1940  (Pertwee, 
2006)2 โดย Roger Adams ซึ่งมุ่งเน้นที่จะ
พฒันายาแก้ปวด ซึ่งมีลกัษณะอนพุนัธ์คล้าย
กบั THC ที่มีอยู่ในพืชกญัชาในธรรมชาติ แต่
การศึกษาในยุคนัน้ยังมีการศึกษาน้อย 
เนื่องจากข้อจ ากดัทางด้านกฎหมาย 
 ในยุคแรกของการศึกษา  THC 
analog ที่ได้ คือ synhexyl, nabilone, 
nabitan และ nantradol   ซึ่งเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงโมเลกลุเพียงเล็กน้อย ของ THC 
เช่น การแตกแขนงของ pentyl, การแทนที่
ไนโตรเจนเข้าไปในวงแหวนของโมเลกุลเดิม 
เป็นต้น ซึ่งการสงัเคราะห์เหลา่นีถ้กูน ามาจัด
กลุม่เป็น กลุม่ classis (HU-210), bicyclic 
(CP-55,940) และ tricyclic (CP-55,244) 
จากนัน้ในปี 1990 (พ.ศ.2533) มีการพฒันา
โดยการท า Tritium-labelled cannabinoids 
โดยใช้ช่ือวา่ CP-55,940  



460 

 

วารสารการพฒันาสขุภาพชมุชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 ปีที ่5 ฉบบัที ่3   กรกฎาคม - กนัยายน  2560 

 ในยุคที่สอง THC analog มี
สา รประกอบที่ ไ ด้ มาจาก  anandamide 
(metanandamide)  aminoalkylindole                
(WIN 55,212-2), pyrrole, pyrazole  (SR-

141716A),และ  indene BAY 38-7271 โดย
สามารถแยกเป็นตารางในการเลือกจับ กับ 
cannabinoid receptor ดงันี ้
 

 CB1 CB2 
Agonist Noladin ether HU-308, JWH-133 
Antagonist SR-141716A,LY-320135,AM-251 SR-144528, AM-630 
 
ในการทดลองใช้ HU-210 ซึ่งเป็นสารที่ได้จาก
การ synthetic cannabinoid และถกูน ามาใช้
มากที่สุดในปัจจุบัน ในหนูทดลอง พบว่า มี
จ านวนถึง 800 ครัง้ที่สามารถออกฤทธ์ิได้
มากกว่า THC ที่ได้จากพืชกัญชา ส าหรับ 
AM-404 (paracetamol metabolic) เป็นสาร
ยบัยัง้การดดูซึมของ  endocannabinoid ให้
สามา รถออกฤท ธ์ิ ไ ด้ นานขึ น้  ส า ห รั บ 
Nabitan, O-1057 และ TMA สารสงัเคราะห์
เหลา่นีส้ามารถละลายในน า้ได้ 
 ใ น เ ดื อ น  ธั น ว า ค ม  ปี  2 0 0 8 
สหรัฐอเมริกา ได้รายงานถึง การพบ JWH-
018 ในส่วนประกอบของยาสูบสมุนไพร 
(herbal incense mixtures)  ที่ ใ ช้ ช่ือว่า 
“spice” และ “K2” และอีกหลายช่ือที่มีวาง
จ าหน่ายจากร้านสะดวกซือ้ ร้ายขายบุหร่ี 
ป๊ัมน า้มนั และมีบริการสัง่ซือ้ทางอินเตอร์เน็ต 
อีกด้วย 
 ในเดื อนมกราคม ปี  2009 ผล
การศึกษาของ นักวิจัยUniversity of 
Freiburg ในประเทศเยอรมนี ได้เปิดเผยว่า 

“spice” มีส่วนประกอบของ การ synthetic 
cannabinoid CP 47, 497 หลงัจากนัน้หนึ่ง
เดือน CP-47, 497, dimenthylhexyl, 
dimethyloctyl และdimethylnonyl ถกูเพิ่มไป
ยงัตารางการควบคุมยาเสพติดของประเทศ
เยอรมนี  ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน 
analog CP 47,497 ถูกเ รียกว่า 
“cannabicyclohexanol”  
 ใ น เ ดื อ น ก ร กฎ า คม  ปี  2 0 1 0 
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า JWH-018 เป็น
หนึ่งในองค์ประกอบที่มีใน “spice” อย่าง
น้อย สามยี่ห้อที่ได้รับการจ าหน่ายในหลาย
ประเทศมากว่า แปดปี ซึ่งมกัจะวางตลาดใน
รูปแบบของ ธูปหอม นอกจากนีแ้ล้ว ยังพบ
รายงานการจับกุมของศุลกากรตามแนว
ช ายแดน ป้ อ ง กั น ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ ใ น
สหรัฐอ เม ริกา  โดยไ ด้ยึด  “spice”  เมื่ อ
วิเคราะห์พบส่วนประกอบของ  synthetic 
cannabinoid ชนิด HU-210 อีกด้วย ในเดือน
สิงหาคมปีเดียวกนั ภายหลงัที่สหรัฐอเมริกา
ได้วิเคราะห์พบ JWH-018 ใน spice ประเทศ
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เยอรมนี ไ ด้ประกาศให้ เ ป็นสาร เสพติด
อันตรายที่ต้องควบคุมและมีความผิด ห้าม
ผลิต น าเข้าและสง่ออกในประเทศ ต่อมานกั
ออกแบบยาเสพติดจึงได้พัฒนาเป็น JWH-
073 แทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อก าหนดด้าน
กฎหมาย 
 อตัราสว่นที่แตกต่างกนั ของ JWH-
018, CP 47497 และ analogues ถกูตรวจ
พบในยี่ห้อต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปของ
กัญชาสังเคราะห์ และผู้ ผลิตเองก็มีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และยังคงมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในการวิเคราะห์ JWH-018 ที่ผสม ใน 
ผลิตภณัฑ์ spice พบว่ามีความแตกต่างกัน
ออกไป โดยส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณ JWH-
018 อยูท่ี่ประมาณ ร้อยละ 0.2 - ร้อยละ 3  
 ในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา
ของ synthetic cannabinoid โดยไม่ก าหนด
กลุ่มประชากรหรือชุมชนที่ศึกษา มีสองการ
ส า ร ว จทั่ ว โ ลกคื อ เ ป็ นกา รส า ร ว จทา ง
อินเตอร์เน็ต ออนไลน์ ระหวา่ง ปี 2011-2012  
(พ.ศ. 2554-2555)เก็บข้อมูลระหว่าง วนัที่4 
มกราคมถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2011 (พ.ศ.
2554)  โดยกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการตอบ
แบบสอบถามในการส ารวจมาจาก ฟอร่ัมยา
เสพติดในอินเตอร์เน็ต ในเ ร่ือง synthetic 
cannabinoid พบว่า มีผู้ เ ข้า ร่วมตอบ
แบบสอบถามกว่า 391,168 คน ที่อยู่ใน
เกณฑ์คัดเข้า คือ เป็นการบริโภคที่ตนเอง
รายงาน, พูดภาษาองักฤษและ มีอายุ≥ 18 ปี 

จาก 13 countries และ  42 US states ใน
สหรัฐอเมริกา โดยร้อยละ 90 เป็นคนผิวขาว 
ร้อยละ67 มีสถานภาพสมรส โสด เป็นเพศ
ช า ย ร้ อ ย ล ะ  8 3  จ บก า รศึ ก ษ า ร ะ ดับ
มธัยมศึกษา ร้อยละ 96 มีประสบการณ์การ
ใช้ synthetic cannabinoid ครัง้แรก อายุ
เฉลี่ยที่ 26 ปี ร้อยละ 96 มีรายงานการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย และร้อยละ 84 
ใช้พืชกัญชาร่วมด้วย การใช้สารเสพติดโดย
วิธีการที่ใช้กันอย่างแร่หลาย คือ การสูบซึ่ง
อาจผ่านท่อน า้ บ้องบุหร่ี หรือไปท์ แต่ก็มีที่
กล่าวถึงในการเหน็บทางทวารหนกั การกิน
ทางปาก หรือการสูดเอาไอระเหยอีกด้วย 
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ ระบุถึ งคือ ร้อยละ 78 
อยากรู้อยากเห็น ร้อยละ 58 ต้องการผลการ
ออกฤทธ์ิของยาท่ีเกิดขึน้ ประมาณหนึ่งใน
สามของผู้ ใช้ที่ต้องการผลของยาเสพติด มี
ความต้องการเพื่อหลกีเลีย่งการทดสอบที่เป็น
ผลบวก จากพืชกัญชา ในรายงานยังพบว่า 
ร้อยละ 37 เป็นการใช้ยาผิดประเภท ร้อยละ 
15 dependence  และ ร้อยละ 15 มีอาการ
ถอนพิษยา ภายหลงัจากการหยุดยาที่มีการ
ใช้ต่อเนื่องแล้ว อาการที่เกิดขึน้จะคล้ายกับ
อาการของการขาดพืชกัญชา คือ มีอาการ
ปวดศีรษะ วิตกกงัวล หงดุหงิด ซมึเศร้า 
 รายงานการส ารวจครัง้ที่สอง ซึ่ง
เป็นการส ารวจข้อมลูที่ไมม่ีการระบช่ืุอ ส ารวจ
ทางอินเตอร์เน็ต  ระหว่างวันที่  23 เดือน 
พฤศจิกายน 2011 ถึง วันที่  21 ธันวาคม 
2011 มีผู้ เข้าร่วมในการตอบแบบสอบถาม 
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จ านวน 14,966 คน  สองในสามของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายเุฉลี่ย 26 ปี 
ร้ อยละ17  มี ร า ย งานการ ใ ช้  synthetic 
cannabinoid  ร้อยละ 98 ใช้พืชกัญชาและ
สารเสพติดอื่นร่วมด้วย ร้อยละ 92.8 บอกว่า
ผลที่ได้ รับจาก synthetic cannabinoid 
ได้ผลเร็วกวา่พืชกญัชา แตย่งัเช่ือวา่การใช้พืช
กัญชาดีกว่า เนื่ องจากไม่มีอาการไม่พึง
ประสงค์เกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามยงัมีร้อยละ 7.2 
ยงัเช่ือว่าการใช้ synthetic cannabinoid ให้
ผลได้เร็วกวา่กญัชา คา่ใช้จ่ายต ่ากว่า ผลการ
ตรวจไม่เป็นบวกเหมือนพืชกัญชาและไม่มี
ผลกระทบ 
 ได้รายงานผลการส ารวจในพืน้ที่
โดยการส ารวจทาง อีเมล ที่ไม่ระบุช่ือโดยมี
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 852 คน  
ในมหาวิทยาลัยฟอริด้า ในเดือนกันยายน 
2010 พบว่า ร้อยละ 8.1 มีประวัติการใช้ 
synthetic cannabinoid  โดยในจ านวนผู้ ใช้ 
synthetic cannabinoid ร้อยละ 68 เป็นเพศ
ชาย โดยวิธีการใช้ คือ การสูบเหมือนบุหร่ี
บ่อยที่สดุ ร้อยละ 88 ร้อยละ 25 ใช้ กบับารา
ก ุหรือทัง้สองอยา่ง  สว่นใหญ่ร้อยละ 92 เป็น
ผู้ ที่ เคยสูบพืชกัญชา ไม่มีความเช่ือมโยง
ระหว่าง การใช้เพื่อการแข่งขัน เชื อ้ชาติ 
สถานภาพสมรสหรือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ในมหาวิทยาลยั (Hu et al., 2011)3  

ศกึษาระหวา่ง เดือนธนัวาคม 2011 
ถึง มกราคม 2012 ในคนออสเตเรีย จ านวน 
316 คนที่ใช้ synthetic cannabinoid  โดยมี

อายุเฉลี่ย≥ 18 ปี ซึ่งร้อยละ 77 เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 86 ส าเร็จการศึกษาในโรงเรียนมธัยม 
และร้อยละ 30 ส าเร็จการศึกษาในวิทยาลยั 
โดยเป็นการส ารวจทางอินเตอร์เน็ต อาชีพ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 เป็นมีงานท าและมีผู้
จ้างงาน ร้อยละ 19 เป็นนักเรียน และน้อย
กว่า ร้อยละ  10  ว่ างงาน ห รือก าลังอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ระหวา่งสมคัรงาน ประมาณ ร้อยละ 10 ก าลงั
ขอความช่ วย เหลือจากการใ ช้ยาที่ ผิ ด
กฎหมาย ร้อยละ  3  เ ป็นผู้ ที่ มี ปัญหาที่
เ ก่ียวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกือบ
ทัง้หมดคือร้อยละ 94 มีการใช้ synthetic 
cannabinoid ในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 45 ใช้ 
ใน 30 วนั ส าหรับปริมาณการใช้ แบ่งเป็น ใช้
ทุกวัน ร้อยละ 7 ใช้ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 33  
ร้อยละ 96 มีประวตัิการใช้พืชกัญชา ร้อยละ
94 มีประวตัิใช้พืชกัญชาในปีที่ผ่านมา และ
ร้อยละ61 มีประวตัิการใช้พืชกญัชาในเดือนที่
ผ่านมา  ร้อยละ 64 ใช้ยามากกว่าหนึ่งชนิด 
และร้อยละ 27 ใช้ synthetic cannabinoid 
ในยี่ห้อที่แตกตา่งกนั (Barratt, 2013)4 
 ได้ท าการส ารวจภาคสนามโดยการ
สมัภาษณ์ผู้ ใหญ่จ านวน 1,740 คน ระหว่าง
เดือน พฤษภาคม ถึง ตลุาคม 2012 ในสถาน
บนัเทิง (Club) ในเมือง New York พบอายุ
เฉลี่ยที่ 26.4 (ช่วงระหว่าง 18-40 ปี) ร้อยละ 
55.2 เป็นเพศชาย ร้อยละ 35.5 มีพฤติกรรม
รักร่วมเพศ  ร้อยละ 61 เป็นคนผิวขาว ร้อยละ 
15 เป็นแอฟริกัน อเมริกัน ร้อยละ 15 ละติน 
ร้อยละ 6 เอเชีย และ ร้อยละ 12 เป็นลกูคร่ึง  
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มีประวตัิการใช้ synthetic cannabinoid ในปี
ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.2 ซึ่งในกลุ่มที่มีการใช้ 
synthetic cannabinoid ร้อยละ 41.2 เป็น
เพศชายรักร่วมเพศ, ร้อยละ 17.4 (Kelly, 
2013)5 ในกลุ่มที่เป็น เลสเปี้ยน และหญิงรัก
ร่วมเพศ อั ต ร า ชุ ก ใ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใ น
สหรัฐอเมริกา  มีอัตราชุก น้อยกว่า  การ
รายงานตนเอง ที่ประมาณ ร้อยละ 12.6 ของ
ผู้ เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ (n= 2,700) ในการ
ส ารวจออนไลน์ในคลับเต้นร าในสหราช
อ าณ า จั ก ร  ที่ ส า ร ว จ ร ะ ห ว่ า ง 1 7 -3 0 
พฤศจิกายน 2009 (พ.ศ.2552)   

ได้ท าการส ารวจประจ าปีในนกัเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา กว่า 
50,000 คน ในข้อค าถามเก่ียวกับ ช่วงเวลา
ปัจจุบนัและประวตัิการใช้สารเสพติดในอดีต  
ระหว่างปี 2011-2013 (พบว่าในปี 2013  
ร้อยละ 25.8 มีประวตัิการใช้พืชกัญชา และ 
ร้อยละ 6.4 ใช้ synthetic cannabinoid  ในปี 
2012 (พ.ศ. 2556) พบว่าร้อยละ 24.7 ใช้พืช
กัญชา  และ ร้อยละ  8  . 0  ใ ช้  synthetic 
cannabinoid  และ ร้อยละ 14.8 และ ร้อยละ 
23.5 ของนักเรียนระดับ เกรด 12 ที่เคยใช้
กญัชาหรือ synthetic cannabinoid หนึง่หรือ
สองครัง้ ตามล าดบั ในปี 2013 (พ.ศ. 2557 ) 
พบว่า การใช้ synthetic cannabinoid 
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25.9 ในขณะที่การรับรู้ใน
เ ร่ืองความร้ายกาจของยาเสพติดที่ ผิด

กฎหมายอื่นๆ ยงัคงไม่แตกต่างจากปีที่ผ่าน
มา (Johnston, 2015)6 
 การศึกษาผู้ ป่วยที่เข้ารับบริการที่
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในเมือง Mississippi  
ที่ใช้synthetic cannabinoid พบว่ามีผู้ ป่วย
เข้ารับบริการ จ านวน 1,243 ราย โดยร้อยละ 
10 ของผู้ ป่วยรับการรักษาใน ไอซียู ร้อยละ 
11 รักษาตวัในแผนกผู้ ป่วยใน และมีรายงาน
การเสยีชีวิตจ านวน 17 ราย ซึง่ผลมาจากการ
เ กิดอาการแพ้สารพิษอย่า ง เ ฉียบพลัน
(synthetic cannabinoid intoxication) โดย
ใ น เ มื อ ง  Mississippi มี ช่ื อ ท า ง ก า ร ค้ า
มากมายในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
แล้ว พบ THC analog อาทิ  AB- 
CHMINACA, MAB-CHMINACA,JWH-018
และ HU-210 โดยผลิตภณัฑ์สามารถซือ้ได้
ตามท้องตลาดทัว่ไป ดงัภาพ  

ภาพ 1  ผลิตภัณฑ์ที่มี Synthetic 
cannabinoid   

ภาพ 2 สรุป รายช่ือ ยี่ห้อ สินค้าที่มี 
Synthetic cannabinoid เป็นส่วนประกอบ 
พอสงัเขป 
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Synthetic cannabinoid ที่พบในสมนุไพรในแต่ละประเทศ 
 จากการรวบรวมประวตัิการค้นพบ การจ าแนกกลุ่ม และการออกฤทธ์ิรวมถึงการศึกษา
ทดลองใช้ในสตัว์ทดลอง ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ชื่อ เดือน /ปี (ค.ศ.) 
ที่พบครัง้แรก 

สถำนที่ 
พบครัง้แรก 

กลุ่ม กำรออกฤทธ์ิ 
ในสัตว์ทดลอง 

JWH-018 ธนัวาคม 2008 เยอรมนี,ญ่ีปุ่ น Naphtoylindole  สงู 
CP-47,497-C8 ธนัวาคม 2008 เยอรมนี,ญ่ีปุ่ น Cyclohexylphenol  สงู 
CP-47,497 ธนัวาคม 2008 เยอรมนี,ญ่ีปุ่ น Cyclohexylphenol  สงู 
JWH-073 มกราคม 2009 เยอรมนี Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
HU-210 มกราคม/มิถนุายน

2009 
อเมริกา/องักฤษ Classical 

cannabinoid 
สงู 

JWH-250 ตลุาคม 2009 เยอรมนี Phenylacetylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-398 ตลุาคม 2009 องักฤษ Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-200 ธนัวาคม 2009 รัสเซีย Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-081 มีนาคม 2010 เยอรมนี Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
4-Methyl-JWH-
073 

มีนาคม 2010 เยอรมนี Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 

RCS-4 เมษายน 2010 เยอรมนี Benzoylindole ไมม่ีการทดลอง 

“Spice”  “Moon Rock” “Gangsta” 
“K2”  “Ninja”  “Bombay blue” 
“Angry Birds” “Mr.Nice Guy” “Sexy monkey” 
“Bhang”  “Outer Space” “Dr. feel good” 
“Bliss”  “Scooby Snax” “Killa Gorilla” 
“Black mamba”  “Skunk”  “WANTED” 
“Tomcat” “Yucatan” “Smoking Santa” 
“Mojo”  “Smacked” “Fake weed” 
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ชื่อ เดือน /ปี (ค.ศ.) 
ที่พบครัง้แรก 

สถำนที่ 
พบครัง้แรก 

กลุ่ม กำรออกฤทธ์ิ 
ในสัตว์ทดลอง 

JWH-015 พฤษภาคม 2010 ออสเตรเลยี Naphtoylindole ต ่า 
AM-694 มิถนุายน 2010 ไอแลนด์ Benzoylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-122 มิถนุายน 2010 ลาสเวีย Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-210 กนัยายน 2010 เยอรมนี Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-019 กนัยายน 2010 เยอรมนี Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
JWH-203 ตลุาคม 2010 เยอรมนี Phenylacetylindole ไมม่ีการทดลอง 
WIN-48,098 
(plavadolin) 

พฤศจิกายน 2010 เยอรมนี Benzoylindole ปานกลาง 

JWH-007 พฤศจิกายน 2010 เยอรมนี Naphtoylindole ไมม่ีการทดลอง 
  

จากตารางจะเห็นได้ว่า การตรวจ
พบครัง้แรกของ synthetic cannabinoid 
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคของโลก และพฒันา
อย่างมากในการตรวจพบ ที่ประเทศเยอรมนั 
ในช่วงปี 2009-2010 ซึง่ความจริงมีสารเคมีที่
ได้จากการ analog THC อีกจ านวนมากที่
ไม่ได้รายงานการพบครัง้แรก และไม่ค่อย
นิยมน าไปใช้  

สถำนกำรณ์ด้ำนกฎหมำยในแต่
ละประเทศ 
 นักออกแบบยาเสพติดได้มีความ
พยายามสงัเคราะห์สารเคมีท่ีออกฤทธ์ิคล้าย
กญัชา เพื่อใช้ในการหลบเลี่ยงข้อบงัคบัทาง
กฎหมายซึ่ง ผู้ บังคับใช้กฎหมายในแต่ละ
ประเทศไมส่ามารถตรวจพบได้เนื่องจากยงัไม่
มี เค ร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการตรวจใน
ปัสสาวะที่สามารถตรวจได้สะดวกและ

รวดเร็ว เหมือนพืชกญัชา จึงท าให้เป็นที่นิยม
ในหลายประเทศ เนื่องจาก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 
ตรวจปัสสาวะผลไม่เป็นบวก แต่ให้ผลการ
ออกฤทธ์ิทางจิตประสาทในลกัษณะเดียวกัน
กบัพืชกญัชา ในบางชนิดให้ผลที่แรงกว่าพืช
กญัชา ในรายงานการวิจัยในบางประเทศ ที่
ไม่ได้ควบคุมการสงัเคราะห์ cannabinoid 
รายงานวิจัยจะพบว่าเขียนในลักษณะของ 
การใช้ยาผิดประเภท (Drug abuse)  ส าหรับ
ในประเทศที่มีการควบคุม และจัดเป็นสาร
เสพติดสัง เคราะห์ที่ ต้องควบคุม จะพบ
รายงานการวิจัยเ ป็นการใช้สารเสพติด
สังเคราะห์ โดยในแต่ละประเทศที่มีการ
ควบคมุการ synthetic cannabinoid  ที่พบ
ในข้อกฎหมายชดัเจน ดงันี ้
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ประเทศ ประกำศใช้
กฎหมำย 

เดือน ปี(ค.ศ.) 

  
 สำรที่ควบคุม 

ออสเตเรีย มกราคม 2009 
ตลุาคม 2010 

‘Spice’ products classified as medicinal preparations Aust
ria    
 CP-47,497-C6/C7/C8/C9, JWH-018, HU-210, JWH-
015, JWH-019, JWH-073, JWH-081, JWH-200, JWH-250  

เดนมาร์ก มีนาคม 2010 CP-47,497-C6/C7/C8/C9, JWH-018, JWH-073, HU-
210, JWH-250, JWH-398, JWH-200 

เอสโตเนีย กรกฎาคม2009 CP-47,497-C6/C7/C8/C9, JWH-018, JWH-073, HU-210 
ฟินแลนด์ ไมค่วบคมุ JWH-018, JWH-073, JWH-200, HU-210, CP-47,497-

C6/C7/C8/C9 แบง่กลุม่โดยการจดัเตรียมเพื่อเป็นยา 
ฝร่ังเศส กมุภาพนัธ์ 2009 JWH-018, CP-47,497-C6/C7/C8/C9, HU-210 
เยอรมนี มกราคม 2009 

มกราคม 2010 
มกราคม 2011 

emergency regulation, JWH-018, CP-47,497-
C6/C7/C8/C9   
permanent control and addition of JWH-019, JWH-073  
 JWH-015, JWH-081, JWH-200, JWH-250, JWH-122 

ไอซ์แลนด์ พฤษภาคม 2010 Generic approach 
อิตาล ี มิถนุายน 2010 JWH-018, JWH-073  
ญ่ีปุ่ น พฤศจิกายน2009 

 
กนัยายน 2010 

ควบคมุนกัออกแบบยาเสพติดภายใต้ข้อบงัคบักฎหมายด้านยา
เสพติด 
CP-47,497-C7/C8, JWH-018, HU-210 
JWH-073, JWH-25 

ลาสเวียร์ พฤศจิกายน 2009 JWH-018, JWH-073, CP-47,497-C6/C7/C8/C9, HU-
210,  Leonotis Leonurus and Nymphacea caerule 

ลโิทเนียร์ พฤษภาคม 2009 CP-47,497-C6/C7/C8/C9, JWH-018, JWH-073, HU-
210, JWH-250,  JWH-398, JWH-200 

ลกัเซมเบิร์ก พฤษภาคม 2009 Generic approach 
นิวซีแลนด์ ไมค่วบคมุ HU-210 may be regarded as an THC analog  
โปแลน พฤษภาคม2009 JWH-018, Leonotis Leonurus, Nymphacea caerule 
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ประเทศ ประกำศใช้
กฎหมำย 

เดือน ปี(ค.ศ.) 

  
 สำรที่ควบคุม 

โรมาเนีย กมุภาพนัธ์ 2010 CP-47,497-C6/C7/C8/C9, JWH-018, JWH-073, JWH-25 
รัสเซีย 
 

ธนัวาคม 2009 CP-47,497-C6/C7/C8/C9, HU-210, JWH-007, JWH-
018, JWH-073,  JWH-081, JWH-098, JWH-122, JWH-
149, JWH-166, JWH-175, JWH176, JWH-184, JWH-
185, JWH-192, JWH-193, JWH-194, JWH-195,  JWH-
196, JWH-197, JWH-198, JWH-199, JWH-200 

เกาหลใีต้ กรกฎาคม 2009 JWH-018, HU-210, CP-47,49 
สวีเดน กนัยายน 2009 CP-47,497-C6/ C7/C8/C9, JWH-018, JWH-073,HU-210  
สวิตเซอร์แลนด์ พฤษภาคม 2009 

ธนัวาคม 2010 
control of ‘Spice herbal mixes’ under food regulation (5 กรั
มตอ่คน)  
JW-018, JWH-019, JWH-073, JWH-250, CP-47,497-
C6/C7/C8/C9  

องักฤษ ธนัวาคม 2009 Generic approach 
สหรัฐอเมริกา ไมค่วบคมุภายใต้

กฎหมายของแตล่ะ
รัฐ  
พฤศจิกายน 2010 

HU-210 is scheduled as an analog of THC USA   
 
 
DEA announcement to emergency schedule JWH-
018, JWH-073, CP47,497, CP-47,497-C8 and JWH-200  

 
สถำนกำรณ์ในกำรศึกษำกำรใช้ 

cannabinoid และ Cannabis ในทำงกำร
รักษำ 
 Penny.F Whiting et.al (2015) ได้
ท าการทบทวนผลงานวิจัยทางการแพทย์ 
(systematic review and meta-analysis) 
ของรายงานการศึกษาวิจัยที่มีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ ในการใช้ Cannabis และ

Cannabinoid ในการรักษาโรค จาก 28 
ฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับจนกระทัง่ถึงเดือน
เมษายน 2015 พบการทดลองทัง้สิน้ 79 การ
ทดลอง (กลุ่มตัวอย่าง 6,462) โดยอาจ
สามารถแบ่งกลุ่มได้ออกเป็น 3 ประเภทจาก
การใช้ยา คือ กลุม่ General adverse event 
(AE) คือการศึกษาผลการใช้ยา ที่มีผลท าให้
เกิดอันตราย เกิดการถอนพิษยา และอื่นๆ 
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Medical dictionary for regulatory 
activities (MedDRA) high level grouping 
คือการใช้ยาในกลุ่มอาการและโรคที่สนใจ 
เช่น กลุ่มโรคทางหลอดอาหารผิดปกติ, การ
ติดเชือ้ อาการทางจิตผิดปกติ ระบบประสาท
ผิดปกติ ระบบกล้ามเนือ้และเซลล์ผิดปกติ      
หูผิดปกติ ระบบหายใจ หัวใจ ระบบเลือด 
การได้รับการบาดเจ็บ ไตและการท างานของ
ไต ผิวหนงัและชัน้ใต้ผิวหนงั กระบวนการเผา
ผลาญและโภชนาการ กลุ่มก้อนเนื อ้ที่เป็น
มะเร็งและก้อนเนือ้ปกติ ความผิดปกติของตา
ความผิดปกติของตับ ความผิดปกติด้าน
จิตใจ อาการปวด และอื่นๆ ในกลุ่มที่ใช้ยา
Individual AEs ได้แก่  อาการวิงเวียน 
อาเจียน,ปากแห้ง,ซึมเศร้า,วิตกกังวล ชัก มี
อาการทางจิต ท้องเสีย หลงผิด การหายใจ
ผิดปกติ เป็นต้น  
 จะเห็นได้วา่มีการศกึษามากมายใน
การใช้Cannabis และ Cannabinoid ในการ
รักษาทางการแพทย์ โดยในผลการศึกษา 
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกที่ใช้แล้ว
การรักษาที่ใช้ได้ผลดีและมีความนา่เช่ือถือทัง้
ด้านปริมาณและคุณภาพในการทดลอง คือ 
อาการคลื่นไส้อาเจียน การลดอาการปวด
น า้หนักลดจาการให้ยาเคมีบ าบัด เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัสามารถใช้ยาในระยะสัน้ๆ เพื่อ
แก้ไขอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้ที่ได้ผลดี ได้แก่ 
อาการคลื่นไส้วิงเวียน ปากแห้ง อาเจียน,ไม่
สขุสบาย,สบัสน,เสียสมดุลของร่างกายและ 

อาการหลงผิดได้อีกด้วย (Penny et at, 
2015)7 

จำกกำรใช้ synthetic cannabinoid 
สา รสั ง เ ค ร า ะ ห์ ที่ เ กิ ด ขึ ้น จ า ก

synthetic cannabinoid อาจไม่เป็นที่รู้จกักนั
อย่างแพร่หลายมากนัก อาจเนื่องจากเป็น
สารเคมีชนิดใหมท่ี่มีผลกระทบตอ่มนษุย์ในวง
กว้างยังไม่ถึง 10 ปี มีเพียงในบางประเทศ
เท่านัน้ที่มีการศึกษาซึ่งสมัพนัธ์กบัประเทศที่
มีกฎหมายรองรับ ควบคุมอย่างชัดเจนใน
ประเทศไทยไมพ่บรายงานการศึกษาเก่ียวกบั
ผลกระทบของสารที่ เ กิดจาก  synthetic 
cannabinoid  มีเพียงนักวิชาการบางกลุ่ม
และเป็นส่วนน้อยเท่านัน้ที่มีการพูดถึงใน
ประเทศไทย ซึง่ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการใช้ 
synthetic cannabinoid ในมนษุย์ที่รวบรวม
จากสมาคมควบคุมสารพิษในอเมริกา ที่
ไ ด้ รับการรายงานจากแผนกฉุก เ ฉินใน
โ ร งพย าบาลที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ  synthetic 
cannabinoid ในปี 2010 จ านวน 11,406 
และ เพิ่ มขึ น้  เ ป็น  28 ,531  ใน ปี  2012 
(Substance Abuse and mental health 
Service Administration,2012) 
 ศูนย์พิษวิทยาเทกซัส (Forrester, 
2012)8 ได้รายงานผลผู้ ป่วยจ านวน 464 
รายงานที่มีการใช้สารเคมีจาก synthetic 
cannabinoid โดยเป็นเพศชายร้อยละ 73.9 
และร้อยละ 25 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
12-67 ปี ผลทางคลินิกที่ไม่พึงประสงค์ ที่
เกิดขึน้ ร้อยละ 61.9 เป็นทางระบบประสาท 
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ร้อยละ43.5 โรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ
21.1 โรคระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ 8.0 
โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 5.0 โรคทาง
ตา, ร้อยละ 2.6 โรคทางผิวหนงั  ร้อยละ 0.9 
การท างานของไต ร้อนละ 0.4 โรคทางโลหิต
วิทยา และยงัพบอาการอื่นๆ เช่น ภาวะเลือด
เป็นกรด ระดบัน า้ตาลในเลอืดสงูร้อยละ 25.9 
ไม่พบรายงานการตายในปีที่ศึกษา แม้นว่า
ร้อยละ 59.9 ผู้ ป่วยมีอาการทางพิษวิทยาใน
ระดบัปานกลางและสงู 

ผลกระทบควำมเป็นพิษอย่ำง
เฉียบพลัน (Acute Intoxication)  
 มีผลการทบทวนบทความกว่า 51 
บทความจาก 5 ทวีป ในจ านวนมากว่า 200 
ราย ที่ภายหลงัใช้ synthetic cannabinoid 
แล้วเกิดพิษอย่างเฉียบพลัน โดยสามารถ
เกิดขึน้ได้ในทกุเพศทกุวนั มีอายตุัง้แต่ 13-59 ปี 
ภายหลงัการใช้ synthetic cannabinoid (SD)  
แ ล้ ว เ กิดอาการ เ ป็นพิษ  ห รือ  synthetic 
cannabinoid intoxication ส่งผลให้มีกลุ่ม
อ า ก า ร ท า ง จิ ต ป ร ะ ส า ท  ไ ด้ แ ก่  ก า ร
กระสบักระสา่ย ผดุลกุผดุนัง่ อยูน่ิ่งไม่ได้ วิตก
กงัวล สบัสน จ าเหตกุารณ์ไมไ่ด้ บกพร่องด้าน
สติปัญญาและมีอาการทางจิต สญัญาณที่
เกิดขึน้ทางด้านร่างกาย ได้แก่ รูม่านตาขยาย 
คลืน่ไส้ อาเจียน พดูอ้อแอ้ หายใจถ่ี อตัราการ
เต้นของหวัใจเร็ว (มากกว่า180 ครัง้ต่อนาที) 
เจ็บหน้าอก กล้ามเนือ้กระตุก ผิวซีด ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ อาจพบ ระดบัเม็ด
เลือดขาวเพิ่มขึน้ (13,000-14,000 ) หรือ 

อาจมีระดบัน า้ตาลในเลือดต ่า ในการตรวจ
ปัสสาวะเพื่อคัดกรองความเป็นพิษ (Urine 
toxicological screen) ให้ผลเป็นลบ ต้องมี
การตรวจวิเคราะห์ระดับซีร่ัมในเลือด จึงจะ
พบ โครงสร้างโมเลกลุของสารเคมีชนิดต่าง ๆ 
ที่มาจาก synthetic cannabinoid ในผู้ ป่วย
บางรายพบว่า เกิดภาวะเป็นพิษในร่างกาย 
เพียงสูบบุหร่ีที่มีส่วนผสมของ synthetic 
cannabinoid ไปเพียงไม่ก่ีนาที ซึ่งส่วนใหญ่
แล้ว จะออกฤทธ์ิใน 2-5 ชม.และจะฟืน้ตวัดี
ขึน้ไม่เกิน 24 ชม. ยกเว้นผู้ที่มีความเป็นพิษ
รุนแรงจนต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ หรือ ผล
แหง่ความเป็นพิษ สง่ผลให้ อวยัวะและระบบ
การท างานของร่างกายเสียหาย (Marisol et 
al., 2015)9 

ผลกระทบทำงจิตเวช 
 มีรายงานการเข้ารับการรักษาใน
ผู้ ป่วยจิตเวช ที่ไม่เคยมีอาการทางจิตมาก่อน 
ซึ่ ง เ ช่ื อ ว่ า เ ป็ นผลจากกา รใ ช้  synthetic 
cannabinoid เป็นเวลายาวนานในผู้ ป่วย 
ชาย จ านวน 14 คน มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
ซึ่งในจ านวนนี ้5 คนมีความคิดอยากฆ่าตัว
ตาย โดยไม่มีสาเหตที่แน่ชัด นอกจากนี ้ยัง
ต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลจิตเวช 
หนึ่งสัปดาห์จ านวน 8 ราย สองสัปดาห์ 3 
รายและมากกว่า 5 เดือนจ านวน 3 ราย 
(Donald, Robert, 2011)10  

ในปี 2011 Every-Palmer ได้
สมัภาษณ์ผู้ ป่วยจ านวน 13 ราย ที่มีอาการ
ทางจิตและเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล
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จิต เวชแห่งหนึ่ ง ในนิวซีแลนด์  พบว่า  มี
รายงานการสูบบุหร่ีที่มีส่วนผสมของ JWH-
018 จากบหุร่ียีห้อตา่ง ๆ และยงัพบสารเคมีที่
เกิดจาก synthetic cannabinoid  (Every-
Palmer, 2011)11  

ผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรขับขี่ยำนพำหนะ 
 ได้ทบทวนรายงาน 3 รายงานจาก 
ผู้ขบัขี่ 8 คน ในเยอรมนี ที่ต ารวจตัง้ข้อสงสยั
วา่มีการใช้สาร synthetic cannabinoid ซึ่งมี
อาการง่วงซมึผิดปกติ การเคลื่อนไหวช้า และ
การโต้ตอบค าถามที่วดัทางสติปัญญาช้าลง
อย่างผิดปกติ และได้ส่งตัวผู้ ต้องสงสยัเพื่อ
วิเคราะห์ ซีร่ัมในเลือด (ภายใน 2 ชั่วโมง) 
พ บ ว่ า   พ บ ส า ร ที่ เ กิ ด จ า ก  synthetic 
cannabinoid ทัง้สิน้  7 ชนิด ในปริมาณที่
แตกต่างกัน ในผู้ ต้ องสงสัยทัง้หมด เช่น 
JWH-122,JWH-210,JWH-018, AM2201, 
JWH-307,MAM2201 และ UR-144 ซึ่ง
ปริมาณที่พบมีจ านวนน้อยมาก แพทย์ระบ ุ
“ไม่มีความผิดปกติ” ภายหลงั 1.5 ชม. หลงั
การจบักมุ (Musshoff, 2013)12 
 มีการศึกษาในประเทศ นอร์เวย์ 
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2011 ถึงเดือน 
เมษายน 2012 ในผู้ ต้องสงสัยของต ารวจ 
จ านวน 726 ตวัอยา่งเลอืด พบวา่ มีสารเคมีที่
เกิดจาก การ synthetic cannabinoid ที่พบ
มากที่สุดคือ  AM2201 (0 .07 -1.33 
ไมโครกรัม/ลิตร) และ JWH-018 (0.08-0.46 
ไมโครกรัม/ลิตร) และยงัพบสารเคมีชนิดอื่น

อีก  ซึ่งมีผู้ ต้องสงสยั จ านวน 11 ราย ที่มีสาร 
ที่เป็นการสงัเคราะห์ synthetic cannabinoid 
และมีความสามารถในการขบัขี่ลดลงจนท า
ให้เกิดอบุตัิเหตจุราจร (Silja, 2014)13 
 
อำกำรถอนพิษยำ (Withdrawal)  
 อาการถอนพิษยา ส่วนใหญ่ที่พบ
การตีพิมพ์ในวารสาร เ ป็นการ รายงาน
กรณีศึกษาในผู้ ป่วย เช่น ชาย วยั 20 ปี ที่สบู 
“Spice Gold” 3 กรัม ต่อวัน เป็นเวลา 8 
เดือน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ประมาณ 36 ชม. จากนัน้มีอาการถอนพิษยา
อย่างรุนแรง ทัง้ อาการกระสบักระส่าย หัว
ใจเต้นเร็ว มากว่า 125 ครัง้ต่อนาที ความดนั
โลหิตสูง  ราว  180 /90 มิลลิ เมตรปรอท 
อาเจียน เหงือออก กล้ามเนือ้เกร็ง ซึ่งรับการ
รักษาตวั อยูน่าน หนึง่สปัดาห์ อาการถอนพิษ
ยาก็สงบลง (Ulrich, 2009)14 หญิง 22 ปี สบู
บุหร่ีที่มี syntheticcanna- binoid วันละ 3 
กรัมต่อวัน  เมื่อหยุดยา มีความวิตกกังวล
อย่างรุนแรง ฝันร้าย ปวดศีรษะและเป็นตระ
คิวของแขนขา “เหง่ืออกและหนาว” เบื่อ
อาหาร ซึ่ งอาการเกิดขึน้  6 วัน (Nacca, 
2013)15 
 อาจเป็นไปได้ยากที่จะสามารถ
เป รียบ เที ยบ  กา รถอนพิษยา ระหว่ า ง 
synthetic cannabinoid และ พืชกัญชา 
เนื่องจาก ข้อมูลในผู้ ป่วยส่วนใหญ่ มักมี
ประวัติการใ ช้พืชกัญชามาก่อนที่ จะใ ช้ 
synthetic cannabinoid บางคนใช้ควบคู่กนั  



471 

 

วารสารการพฒันาสขุภาพชมุชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น                 ปีที ่5 ฉบบัที ่3   กรกฎาคม - กนัยายน  2560 

แต่ อาการสว่นใหญ่ที่อาจพบได้ ในการหยุด
ใช้ synthetic cannabinoid ในทันที ได้แก่ 
กระวนกระวายใจ นอนไม่หลบัสนิท ฝันร้าย 
เป็นตระคิว กล้ามเนือ้กระตุก และหนาว 
(Kenneth, 2010)16 

อัตรำตำย  
 ในปี 2013 synthetic cannabinoid 
ที่เ ก่ียวข้องกับสาเหตุการตาย ได้แก่ ชาย
ญ่ีปุ่ นวยั 59 ปี ตายที่บ้าน ตรวจพบปริมาณ  
MAM2201 ในเลือด ชายสวีเดนวยั 17 ปี ถกู
พบนอนเสียชีวิตอยู่นอกบ้านที่อุณหภูมิ 6-8 
องศาเซลเซียส เมื่อสอบถามเพื่อนเล่าว่า 
ผู้ตายได้สบูบหุร่ีสมนุไพร และเมื่อตรวจเลือด 
พบ JWH- 210 ชาย วยั 26 ปี ถกูพบตามใน
บ้าน บน ร่างกายพบการท า ร้ายตนเอง 
ภายหลัง การสูบ AM2201 และมีสารเคมี
ชนิดอื่นในเลือด การระบุสาเหตุการตายเช่ือ
ว่ามาจากการใช้ยาเกินขนาด แต่ก็ยงัเช่ือว่า 
synthetic cannabinoid น่าจะเป็นสาเหตุ
หนึ่งในการตายอีกด้วย ชายวัย 23 ปี นอน
เสียชีวิต ในบ้านของตนเอง โดยก่อนการ
เสียชีวิต 30 นาที คนในบ้านได้ยินเสียง การ
สดูควนัภายในห้อง จากนัน้พบนอนเสยีชีวิตที่
พื น้  โดย ด้านข้างศพ พบถุงของ  “Mad 
Hatter” และยาเม็ดระบุช่ือ  ZAN-X รวมถึง 
ไปท์ส าหรับสูบบุหร่ี ภายหลังตรวจเลือด 
พบว่า มีปริมาณ AM2011 ถึง 12 ไมโครกรัม
ต่อลิตรในเลือด และเมื่อน ายาทัง้สองชนิดที่
พบในห้องผู้ตายไปท าการวิเคราะห์ พบ ว่า 
“Mad Hatter” มี AM2011 เป็นสว่นประกอบ 

สว่น “ZAN-X”มี JWH-073 เป็นสว่นประกอบ 
(Marisol, 2015)9 
 อาจยงัสรุปไมไ่ด้โดยแนช่ดัวา่ อตัรา
ตายที่เกิดจาก การใช้ synthetic cannabinoid 
เ ป็ นจ า นวน เท่ า ใ ด  แต่ ก็ ยั ง มี ร า ย ง าน
การศกึษา ท่ีพอจะเช่ือได้วา่ การใช้ synthetic 
cannabinoid ในปริมาณที่มากเกินไปอาจ
ก่อให้เกิดการเสยีชีวิตได้ รวมถึง ผลกระทบใน
ด้านอื่นๆ เช่นการถอนพิษยา อาการทางจิต 
หรือ การเกิดพิษเฉียบพลนัในการใช้ยา 
 
วิจำรณ์ (Discussion)  
 ส านักงานป้องกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nation Office on Drug and 
Crime:  UNODC จั ด ใ ห้  Synthetic 
cannabinoids อยู่ในกลุม่ synthetic drug 
และพบว่า ตลาดการค้าส าหรับ synthetic 
cannabinoids เป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลกในแง่ความหลากหลายของสารเคมีที่
ตรวจพบ โดยรวมจนถึงปี 2016 พบการ
รายงาน กว่า 240 ชนิด (UNODC, 2017)17  
ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการพฒันาสารเคมีเพื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัย ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในทาง
การแพทย์ ซึ่งนับเป็นความท้าทายในด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของโลก  
 
ข้อยุติ (Conclusions)  
 Cannabis และ cannabinoids มี
รายงานการศึกษา เพื่อใช้ในการรักษาทาง
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การแพทย์และพบว่าได้ผลลพัธ์ที่ดี ในหลาย
กลุม่อาการ รวมถึงการศกึษาเพื่อพฒันา และ
สงัเคราะห์สารเคมีท่ีออกฤทธ์ิ คล้ายพืชกญัชา 
เพื่อใ ช้ ในการรักษา อย่างแพร่หลายใน
ต่างประเทศ แต่ถึงกระนัน้ในด้านสงัคมยัง
เป็นที่ถกเถียงกันถึงผลกระทบที่อาจตามมา
ในการน าไปใช้ ในอีกด้านหนึ่ง นกัออกแบบ
ยาเสพติดก็มีการพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ เพื่อ
สัง เ ค ราะ ห์สาร เคมี กลุ่ม  cannabinoids 
(synthetic cannabinoids) โดยการปรับ
โครงสร้างโมเลกุล เพียงเล็กน้อย เพื่อให้ได้
การออกฤทธ์ิท่ีคล้ายพืชกัญชา รวมถึง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่
สามารถเ ข้าถึ งผู้ บ ริโภคได้ง่ ายขึ น้  และ
หลีกเลี่ยงข้อบังคับทางกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีในกลุม่ 
synthetic cannabinoids  ยงัก่อให้เกิดการ
เสพติด เกิดผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายไม่
แตกต่างจากยาเสพติดชนิดอื่น รวมถึง พบ
รายงานการเสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากการใช้ 
synthetic cannabinoids   
 
ข้อเสนอแนะ  
 Synthetic cannabinoid เ ป็น
สารเคมีสงัเคราะห์ ที่นกัออกแบบยาเสพติด 
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ ในรูปแบบต่าง ๆ และมี
ช่ือทางการค้าที่ตา่งกนั พบการจ าหนา่ยอยา่ง
กว้างขวางในหลายประเทศ  และด้วยสงัคม
ยุคปัจจุบนั เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
การพฒันาการของการสงัเคราะห์ จึงมีความ

รุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงข้อ
กฎหมายในบางประเทศที่มีการควบคมุ และ
มีการบังคับใช้ การเดินทางท่องเทียว หรือ 
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ในตา่งประเทศ จึงต้อง
มีการศกึษาอยา่งละเอียด ในข้อกฎหมายและ
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซือ้อย่าง
ละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ 
ส าหรับประเทศไทย ที่ เป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว ควรมีการเตรียมรับมือ กับการ
น า เข้าผลิตภัณฑ์ ทีมีส่วนประกอบ ของ  
synthetic cannabinoids และวางมาตรการ
เชิงนโยบายอย่างชัดเจนในการควบคุม
หรือไม่ควบคุม ในวงการสาธารณสขุ หากมี
ผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัที่เกิดอาการแพ้อยา่งรุนแรง 
อาจต้องให้ความส าคัญกับการซักประวัติ 
รวมถึงการพฒันาในด้านการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบตัิการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึน้
อีกด้วย  
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