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คาํนํา 

 รายงานฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับนกัวิจยั ผูก้าํหนดนโยบาย และบุคคลทัว่ไปท่ี

มีความสนใจในการใชก้ญัชาทางการแพทย ์รวมถึงการเปิดเสรีกญัชา ผูว้ิจยัมุ่งหวงัว่างานวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูล

สาํคญัสาํหรับการตดัสินใจเชิงนโยบาย และเป็นความรู้พ้ืนฐานสาํหรับการศึกษาวิจยัต่อยอดในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้ง อน่ึงผลการศึกษาในรายงานฉบบัน้ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และเป็นผลการวิเคราะห์โดย

อิสระของนกัวิจยั โดยมิจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นขององคก์รหรือสถาบนัท่ีนกัวิจยัปฏิบติังานอยู ่ 

 หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดท่ีปรากฏในรายงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขออภยัในความผิดพลาดนั้นๆ 

และขอนอ้มรับคาํแนะนาํขอ้แนะจากผูอ้่านทุกท่านเพ่ือประโยชนใ์นการศึกษาวิจยัต่อไป 

             

         คณะนกัวิจยั 

                  31 มกราคม 2560  
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บทคดัย่อ 

 กัญชาเป็นพืชท่ีมีสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทและมีฤทธ์ิเสพติดซ่ึงพบว่ามีประโยชน์หลาย

ประการ เช่น เพ่ือการผอ่นคลาย, ใชเ้ป็นยาสมุนไพร หรือใชเ้ส้นใยกญัชาในการประดิษฐส่ิ์งต่างๆ อยา่งไรก็

ตาม ก็มีรายงานการวิจยัท่ีบ่งช้ีว่า กญัชามีผลเสียหลายประการ โดยเฉพาะผลเสียในระยะยาวต่อการทาํงาน

ของสมองและเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดสารเสพติดชนิดอ่ืน กญัชาถูกจดัไวใ้นรายการยาเสพติดตามกฎหมาย

ของหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทย  

 ในปี พ.ศ.2558-2559 มีความเคล่ือนไหวจากหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

เรียกร้องใหมี้การทบทวนแกไ้ขพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 เพ่ือถอดกญัชาจากรายการยาเสพ

ติด ขอ้เรียกร้องดงักล่าวไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเปิดโอกาสใหส้ามารถใชก้ญัชาทางการแพทยไ์ด ้แต่ยงัรวมถึงการ

เปิดเสรีกัญชา รายงานฉบับน้ีจึงได้จัดทาํข้ึนเพ่ือทบทวนสถานการณ์ของการใช้กัญชาทางการแพทย ์

ตลอดจนประสบการณ์การเปิดเสรีกญัชาในต่างประเทศ ทั้งในแง่ผลดีและผลเสีย รวมถึงความเส่ียงและ

ความทา้ทายต่อระบบสุขภาพ ดว้ยมุ่งหวงัว่าผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจเชิงนโยบายและ

เป็นขอ้มูลพื้นฐานสําหรับงานวิจยัในอนาคต งานวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยั คือ การทบทวนวรรณกรรมจาก

ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Medline  

 ผลการศึกษาพบว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวกบักญัชาส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัในห้องปฏิบติัการหรือทาํใน

สัตวท์ดลอง หากเป็นงานวิจยัในมนุษยก์็มกัเป็นงานวิจยัขนาดเล็กและมกัเป็นการเปรียบเทียบผลดา้นการ

รักษาดว้ยกญัชากบัยาหลอก การเปิดกวา้งต่อการใชก้ญัชาในต่างประเทศมีหลายระดบั ตั้งแต่อนุญาตใหใ้ชย้า

ท่ีผลิตจากสารสกดัจากกญัชา หรือสารท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลของยาคลา้ยกญัชา เพ่ือเป็นยาเสริมหรือใชใ้น

ผูป่้วยท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติและมีประวติัเคยใชก้ญัชามาก่อน ในบางประเทศอนุญาตใหใ้ชก้ญัชา

เพ่ือประโยชน์ทางการรักษาภายใตก้ารกาํกบัดูแลของแพทย ์บางประเทศอนุญาตให้ใชก้ญัชาเพ่ือการผ่อน
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คลาย บางประเทศลดโทษทางอาญาในการเสพและถือครอง แนวทางการเปิดกวา้งการใชก้ญัชาท่ีคลา้ยกนั

ในหลายประเทศ คือ (1) การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบักญัชามกัทาํในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป และ (2) มี

การวางมาตรการอ่ืนๆเสริมอย่างเขม้ขน้เพ่ือป้องกนัการใช้กญัชาในทางท่ีผิดไปจากวตัถุประสงค์ของ

กฎหมาย  

  อน่ึงการทบทวนวรรณกรรมน้ีพบว่าขอ้มูลทั้ งหมดมาจากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ซ่ึงใน

ประเทศไทยยงัมีชิองว่างความรู้เก่ียวกบักญัชาอยู่มาก การส่งเสริมงานวิจยัในประเทศจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั 

ประเด็นท่ียงัเป็นช่องว่างความรู้ในประเทศไทย อาทิ การพฒันาสายพนัธ์ุ การสกดัสารท่ีมีฤทธ์ิทางยาจาก

กญัชา และงานวิจยัดา้นเภสัชศาสตร์เก่ียวกบัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกญัชาในการรักษาโรคต่างๆ 

รวมถึงงานวิจยัท่ีเกินกว่าขอบเขตของระบบริการสุขภาพ เช่น งานวิจยัเชิงสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ใน

ประเดน็ต่างๆท่ีกวา้งขวางข้ึน อาทิ ความเห็นสาธารณะต่อการใชก้ญัชา หรือ ความพร้อมของระบบกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมกญัชาของไทย หากประเทศไทยจะดาํเนินนโยบายท่ีเปิดกวา้งต่อการใชก้ญัชา การแยก

ประเด็นอภิปรายเร่ืองการเปิดเสรีกญัชาออกจากการใชก้ญัชาทางการแพทยจึ์งมีความสาํคญัอย่างยิ่งในการ

ลดความสับสนของขอ้มูลท่ีส่ือสารกบัสังคม รวมถึงรัฐไทยพึงประเมินขีดความสามารถในการกาํกบัดูแล

การใชก้ญัชาไดม้ากนอ้ยเพียงใด ขอ้คาํนึงในมิติของค่าใชจ่้ายผูกพนัในการบาํบดัรักษาเม่ือเสพติดหรือมี

อาการทางจิต และผลลพัธ์ต่อคุณภาพประชากรในภาพรวม 

คาํสําคญั: กญัชา, กญัชง, สารเสพติด, สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท, กญัชาถูกกฎหมาย, กญัชาทางการแพทย ์
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Abstract 

 Cannabis is traditional plant that contains psychoactive substances. In the past, there were reports 

suggesting the utilisation of cannabis for various purposes, for instance, recreation, medicine, and textile. 

However, byelaw in may countries probihited the use of cannabis and included it in the narcotic or 

addictive substabce list. So far, there have been a number of reports suggesting harmful effects of 

cannabis on health, especially, deleterious effects on brain function and increasing risk of the use of other 

substances.   

 Between 2015 and 2016, there were massive campaigns from both public and private agencies 

urging an amendment of the 1979 Narcotics Act in the way that withdraws cannabis from the narcotic 

drug list. This campaign is related to not only medicalisation, but also legalisation of cannabis. Thie report 

therefore sought to review the current situation regarding the use of cannabis for medical purposes in 

various aspects, such as benefits, caveats, as well as challenges in the Thai healthcare system. It is hoped 

that results from this study will be able to serve as grounds for future research, and can be of useful to 

later policy decision. The main data collection technique is lieterature review on electronic databases, 

namely, Medline.   

 The findings show that most research on cannabis was still limited to laboratory work or animal 

testing. Though there were some clinical trials on humans, the majority of them still involved limited 

number of participants and were limited to comparing clinical effects between cannabis and placebo. 

Regarding international experiences, the scope of cannabis medicalisation varies substantially, ranging 

from extracting some substances in cannabis or using cannabis-like derivatives to produce drugs for 
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treating patients with certain diseases that failed to respond from conventional treatments, using herbal 

cannabis (by oral route or smoking) under supervision by physicians, and using cannabis in recreational 

activities. Some countries implemented decriminalisation measures. The openness of cannabis policies in 

many countries has some similar approaches, namely, (1) the revision of cannabis related laws was 

gradually made over time, and (2) there were several measures implemented in parallel with the 

legalisation/medicalisation policies on cannabis to prevent the use of cannabis in the way that deviates 

from the original policy intentions.  

 Note that this review found that most information was retrieved from international literature. This 

observation reflected gaps in knowledge regarding medical use of cannabis in Thailand. Thus it is 

imperative to support domestic research on cannais in various angles, such as how to improve species of 

cannabis for better botanical use, how to extract medical substance from cannabis, and pharmacological 

studies on the effectiveness and efficacy of cannabis for treating certain diseases. This point should 

include research questions outside health service system arena, such as social-science and law studies. 

Some broader research questions should be taken into account, such as public opinions towards cannabis 

and the readiness and aprropriateness of existing laws in controlling cannabis use. If the Thai government 

aims to implement policies vis-à-vis the utilisation of cannabis, it is imperative to distinguish 

medicalisation issue from legalisation issue in order to avoid creating misperceptions in the society. 

Moreover, the government should assess its capacity in regulating the use of cannabis before introducing 

cannabis-medicalisation/legalisation policies and the potential cost in trating substance abuse patients.  

Keywords: cannabis, hemp, substabce, narcotics, legalization of cannabis, medicalization of cannabis  



9 

 

บทนํา 

 กญัชาเป็นพืชดั้งเดิมตามธรรมชาติ โดยมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิอากาศอบอุ่น เช่น เอเชีย, 

อเมริกาใต ้และตะวนัออกกลาง ในประวติัศาสตร์มีรายงานการใชป้ระโยชน์จากกญัชายาวนานกว่าส่ีพนัปี 

อาทิ ใชเ้ป็นอาหารคนหรือสัตว,์ ใชเ้ป็นส่ิงเสพติดเพ่ือการผอ่นคลาย และใชท้าํอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เชือก หรือ

เส้ือผา้(1,2) รวมถึงใชเ้พือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

 การใชก้ญัชาทางการแพทยมี์อยา่งแพร่หลายในหลายๆทวีป แต่เร่ิมมีการรายงานอยา่งเป็นระบบใน

ยโุรปและอเมริกาในช่วงศตวรรษท่ี 19 เม่ือวิทยาศาสตร์มีความกา้วหนา้ มีการพฒันาวคัซีนและยาในระบบ

แพทยส์มยัใหม่ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง ขณะเดียวกนัก็มีการคน้พบถึงสารท่ีเป็นองคป์ระกอบกญัชาซ่ึงออก

ฤทธ์ิต่อจิตประสาท โดยเฉพาะจากใบและช่อดอก สารสําคญัในกญัชาคือ delta-9-tetrahydrocannabinol 

(THC) เม่ือเขา้สู่สมองจะจบักบั cannabinoid receptors ทาํใหเ้กิดอาการเคล้ิม (euphoria) กระวนกระวาย 

(anxiety) บางรายอาจมีการรับรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป เช่น หูแว่ว, เห็นภาพหลอน (hallucination) หรือ 

หลงผดิ (delusion)(3) สารอีกตวัท่ีพบรองลงมา คือ cannabidiol (CBD) ซ่ึงมีฤทธ์ิต่อจิตประสาทนอ้ยกว่า(4) ทาํ

ใหใ้นปี ค.ศ.1941 กญัชาไดถู้กถอนออกจาก American Pharmacopoeia(5) การควบคุมกญัชามีข้ึนอยา่งเขม้ขน้

ข้ึนเม่ือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดผ้า่นกฎหมาย Federal Bureau of Narcotics, the Marihuana Tax Act ในปี 

ค.ศ.1937(6) ในปีค.ศ.1961 องคก์ารสหประชาชาติไดร้วมกญัชาไวใ้น Single Convention on Narcotic Drugs 

ซ่ึงมีสาระสาํคญั คือ การหา้มจาํหน่ายหรือผลิตยาหรือสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ยกเวน้เพ่ือการวิจยัและ

เพ่ือประโยชนท์างการแพทย์(7)   

 อย่างไรก็ตามการใช้กญัชายงัมีอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มเสรีชน หรือ

ปัญญาชนในช่วงสงครามเยน็ โดยใชเ้พื่อการสังสรรคห์รือผ่อนคลาย (recreational use) รายงานการศึกษา
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ของสหรัฐอเมริการะบุว่า กว่าร้อยละ 64 ของประชากรผูใ้หญ่ตอนตน้ เคยใชก้ญัชาเพ่ือการผ่อนคลายอยา่ง

นอ้ยหน่ึงคร้ังในช่วงชีวิต(6) 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นตน้มา นกัวิทยาศาสตร์ไดใ้หค้วามสนใจในการใชก้ญัชาเพ่ือเป็นยารักษาโรค

มากข้ึน เฉพาะงานท่ีตีพิมพใ์น ISI Web of Knowledge ท่ีเก่ียวกบักญัชาหรือสารสกดัจากกญัชาในช่วงปี 

ค.ศ.2000 ถึง 2004 มีมากกว่า 2,983 ช้ิน (รูปท่ี 1) โดยงานวิจยัสมยัใหม่ไดใ้ชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็น

ระบบมากข้ึน และมีการกล่าวถึงการนาํสารสกดั THC และ CBD มาใชใ้นการรักษาโรคต่างๆ อาทิ โรค

ปลอกประสาทเส่ือมแขง็ (multiple sclerosis), โรคลมชกั และ มะเร็ง รวมถึงใชเ้พ่ือบรรเทาอาการไม่พึง

ประสงคต่์างๆของยาแผนปัจจุบนั เช่น ใชเ้ป็นยาเพ่ิมความอยากอาหาร หรือ ใชเ้ป็นยาลดการอาเจียน(8,9)  

รูปท่ี 1 จาํนวนผลงานตีพิมพท่ี์เก่ียวกบักญัชาในส่ีทศวรรษท่ีผา่นมาใน ISI Web of Knowledge 

   

หมายเหตุ: จาํกดัเฉพาะ keywords วา่ cannabis OR marijuana OR marihuana 

ท่ีมา: ประยกุตจ์าก Zuardi (2006)(6) 
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 อยา่งไรกต็ามงานวิจยัส่วนใหญ่ยงัเป็นในรูปสาํรวจ (survey), รายงานกรณีศึกษา (case report) หรือ

การทดลองในระดบัก่อนการศึกษาในมนุษย ์ (in vivo or in vitro preclinical studies) ส่วนการศึกษาท่ีเป็น 

randomised clinical trials (RCT) ยงัมีค่อนขา้งนอ้ย หรือมีจาํนวนประชากรท่ีเขา้ร่วมการศึกษาจาํนวนนอ้ย

(10) อน่ึงการส่งเสริมการใชก้ญัชาทางการแพทยย์งัเช่ือมโยงไปสู่ประเดน็อ่ืนๆ เช่น การเปิดเสรีกญัชาเพ่ือ

ควบคุมการเสพกญัชาอยา่งถูกกฎหมายและลดภาระของรัฐในการดูแลผูถู้กจบัในคดียาเสพติด รวมถึงการ

ปลูกกญัชาเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัรัฐ(11,12) 

  ในประเทศไทยมีรายงานว่ามีการผสมกญัชาในตาํรับยาไทยโบราณเพ่ือใชเ้ป็นยารักษาโรคต่างๆ 

เช่น โรคลม, โรคริดสีดวงทวาร และโรคหอบหืด(13) แต่ขณะเดียวกนักมี็ขอ้กงัวลเก่ียวกบัพิษภยัและโทษของ

กญัชา กองทุนเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาติ (UNICEF Thailand) ไดร้ายงานวา่กญัชาเป็นยาเสพติดท่ีแพร่หลาย

ท่ีสุดในกลุ่มวยัรุ่นไทยอายรุะหวา่ง 12 ถึง 24 ปี และมีคดีท่ีอยูใ่นความดูแลของสถานพินิจและคุม้ครองเดก็

และเยาวชนจาํนวนประมาณ 2,000 คดีต่อปี รองจากคดีท่ีเกิดจากยาบา้ ซ่ึงมีประมาณ 10,000 คดีต่อปี(14)   

 ปัจจุบนักญัชาถูกจดัใหอ้ยูใ่นรายการยาเสพติดประเภทท่ี 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 

พ.ศ.2522 หากมีไวค้รอบครองมากกวา่สิบกิโลกรัม ถือวา่มีไวค้รอบครองเพ่ือจาํหน่าย หากผลิต นาํเขา้ หรือ

ส่งออก มีโทษจาํคุก 2 ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 1,500,000 บาท หากมีครอบครองไม่ถึง 10 

กิโลกรัม มีโทษจาํคุกตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ หากมี

ครอบครองเพ่ือจาํหน่ายจาํนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมข้ึนไป มีโทษจาํคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 

200,000 ถึง 1,500,000 บาท ส่วนผูเ้สพมีโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรับ(15)   

 ในปี พ.ศ.2559 ท่ีผา่นมา มีความพยายามจากหลายๆฝ่ายในการเสนอใหรั้ฐบาลถอดกญัชาออกจาก

บญัชียาเสพติด โดยผูส้นบัสนุนไดใ้หเ้หตุผลถึงประโยชนท์างการแพทย ์ รวมถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจ(16) 
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การศึกษาน้ีจึงไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือทบทวนสถานการณ์ของการใชก้ญัชาทางการแพทยใ์นต่างประเทศ ทั้งในแง่ท่ี

เป็นผลดีและผลเสีย รวมถึงความเส่ียงและความทา้ทายในระบบสุขภาพ โดยเช่ือมโยงไปสู่การเปิดเสรีกญัชา 

คณะนกัวิจยัมุ่งหวงัวา่การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจเชิงนโยบาย และใชเ้ป็นพ้ืนฐานสาํหรับ

การวิจยัปฐมภูมิ (primary research) ในเร่ืองการใชป้ระโยชน์ของกญัชาในมิติต่างๆต่อไปในอนาคต   
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วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือทราบและทาํความเขา้ใจถึงประโยชนแ์ละโทษของกญัชา 

2. เพ่ือถอดบทเรียนจากต่างประเทศในการใช้กญัชาทางการแพทยแ์ละการเปิดเสรีกญัชา ทั้งในแง่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสงัคม 

3. เพ่ือทาํความเขา้ใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ต่อแนวโนม้การใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละการ

เปิดเสรีกญัชา 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 การศึกษาน้ีใชก้ารทบทวนวรรณกรรม (literature review) โดยสืบคน้ขอ้มูลจากสองทาง ไดแ้ก่ (1)  

การสืบคน้อยา่งเป็นระบบ และ (2) การสืบคน้แบบเจาะจง  

 การทบทวนวรรณกรรมในส่วนท่ี (1) ใชฐ้านขอ้มูล Medline ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุขในระดบันานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด ใชค้าํศพัทสื์บคน้ อาทิ cannabis OR marijuana, 

OR marihuana OR hemp OR kief OR weed OR hashish OR bang เน่ืองจากมีการศึกษาจาํนวนมากจากอดีต

ถึงปัจจุบนัในเร่ืองกญัชา และเพ่ือจาํกดัขอบเขตการศึกษาไม่ใหก้วา้งเกินไป การทบทวนวรรณกรรมในน้ี จะ

เนน้การศึกษาท่ีเป็น RCT หรือการศึกษาท่ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (systematic review) 

หรือการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือของ

หลกัฐาน (level of evidence) ระดบัสูง ในส่วนท่ี (2) เป็นการทบทวนรายงานล่าสุดขององคก์ารอนามยัโลก 

หรือผลงานตีพิมพอ่ื์นๆท่ีเป็นเอกสารอา้งอิงสืบเน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนท่ี (1)  และขอ้มูล

จากเวบ็ไซตต่์างๆ หรือการใหค้วามเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแขนงต่างๆท่ีไดใ้หส้มัภาษณ์ผา่นส่ือต่างๆในอดีต 
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 การนาํเสนอจะแสดงภายใตห้วัขอ้หวัหลกั ดงัต่อไปน้ี (1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักญัชาและสารท่ี

เป็นองคป์ระกอบของกญัชา, (2) Update เก่ียวกบัโทษของกญัชา, (3) Update เก่ียวกบัประโยชน์ของกญัชา

ทางการแพทย,์ (4) บทเรียนจากต่างประเทศเร่ืองการใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละการเปิดเสรีกญัชา, และ (5) 

ประเดน็ทา้ทายของการใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละการเปิดเสรีกญัชาในประเทศไทย โดยในหวัขอ้ยอ่ยท่ี (1) 

ถึง (4) ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ 'ผลการศึกษา' ส่วนหวัขอ้ยอ่ยท่ี (5) ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ 'อภิปราย' ในหวัขอ้ท่ี 

(5) น้ีจะเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากหวัขอ้ท่ี (1) ถึง (4) มาอภิปรายเพ่ิมเติม และถอดบทเรียนใหเ้ขา้กบับริบท

ของสงัคมไทย  



15 

 

ผลการศึกษา 

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักญัชาและสารทีเ่ป็นองค์ประกอบของกญัชา 

สารองค์ประกอบของกัญชา 

 กญัชาหรือ cannabis เป็นพืชดั้งเดิมในหลายภูมิภาค ประกอบดว้ยสามสายพนัธ์ุหลกั คือ Cannabis 

sativa, Cannabis indica, และ Cannabis ruderalis อา้งอิงตาม 1961 United Nations Single Convention on 

Narcotic Drugs ไดใ้หค้าํจาํกดัความกญัชาว่า 'the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding 

the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by 

whatever name they may be designated.'(7) ขอ้สงัเกตของนิยามน้ีคือ คาํนิยามน้ีแคบกวา่คาํนิยามทัว่ไปในเชิง

พฤกษศาสตร์ บางส่วนของตน้กญัชาไม่นบัรวมอยูใ่น Convention น้ี กญัชาอาจถูกเรียกขานต่างๆกนัไปใน

แต่ละภูมิภาค เช่น cannabis,  marijuana, marihuana, hemp, kief, weed, hashish หรือ bang คาํนิยามเหล่าน้ีมี

บางส่วนเหมือนกนั มีบางส่วนต่างกนั อาทิ hemp หมายถึง กญัชง(17) ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุย่อยของกญัชาท่ีมกั

นาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ หรือ hashish ซ่ึงหมายถึง นํ้ามนักญัชาอดัแหง้(18)   

 ทั้งน้ีมีศพัทห์น่ึงท่ีควรกล่าวถึงคือ cannabinoids ซ่ึงหมายถึงสารท่ีเป็นองคป์ระกอบของกญัชา โดย

แบ่งไดเ้ป็นสามประเภท ไดแ้ก่ (1) phytocannabinoids เป็น cannabinoids ท่ีไดจ้ากกญัชาตามธรรมชาติ 

โดยเฉพาะจาก Cannabis sativa และ Cannabis indica, (2) endocannabinoids เป็น cannabinoids ท่ีเป็นสาร

ส่ือประสาทในคนหรือสัตว ์โดยออกฤทธ์ิกบั cannabinoid receptor และ (3) synthetic cannabinoids เป็น 

cannabinoids ท่ีสังเคราะห์ข้ึนในห้องปฏิบติัการ เพ่ือให้มีโครงสร้างทางโมเลกุลเหมือนหรือคลา้ยกบั 

cannabinoids สองประเภทขา้งตน้(10) 
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 กญัชามีสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่มากมายกว่า 750 ชนิด มีรายงานว่าในจาํนวนน้ี มีสาร 

cannabinoids อยูม่ากกว่า 104 ชนิด(10) การใชใ้บหรือดอกกญัชาตามธรรมชาติซ่ึงไม่ผา่นการเตรียมการหรือ

สังเคราะห์สารท่ีเป็นองค์ประกอบออกมาดว้ยวิธีการทางห้องปฏิบติัการจึงคาดการณ์ผลท่ีเกิดกบัผูใ้ชไ้ด้

ลาํบาก เน่ืองดว้ยผูใ้ชอ้าจใชวิ้ธีการต่างๆกนั เช่น การสูบโดยตรง, การสูบจากนํ้ามนัหอมระเหย หรือการกิน 

ทาํใหไ้ดป้ริมาณ (dose) ของ cannabinoids เขา้สู่ร่างกายต่างกนั บางวิธีการ เช่น การสูบ อาจออกฤทธ์ิไดเ้ร็ว

กว่าการกิน เพราะ การกินทาํให้ฤทธ์ิ cannabinoids สูญเสียไปบา้งจากการสังเคราะห์ผ่านตบั synthetic 

cannabinoids สามารถควบคุมปริมาณและคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดกบัผูใ้ชไ้ดง่้ายกวา่(19,20) 

 Cannabinoids ท่ีพบเป็นหลกัในพืชกญัชา คือ delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol 

(CBD) และ cannabinol (CBN) โดย THC และCBD เป็นสารท่ีรับความสนใจทางการแพทยม์ากท่ีสุด 

เน่ืองจากฤทธ์ิทางเภสัชจลศาสตร์ท่ีหลากหลาย ดงัท่ีจะไดร้ายงานต่อไป โดยทัว่ไป THC พบมากกว่า CBD 

แต่อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสายพนัธ์ุ (พบ THC โดยเฉล่ียร้อยละ 3-16 ในนํ้าหนกัแห้งกญัชา)(21,22) การ

เตรียมกญัชาในรูปแบบนํ้ามนั (butane hash oil) ทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ THC เพ่ิมข้ึนไดถึ้งร้อยละ 80(23) 

วธีิการเสพหรือใช้กัญชา 

 การใชห้รือเสพกญัชามีหลายวิธี อาทิ การสูบ, การกิน, การสวนทางทวารหนกั และการดูดซึมผา่น

เยื่อบุหรือผิวหนงั การสูบ (ทั้งโดยตรงหรือผ่านไอนํ้ า) ทาํให้ THC เขา้สู่ร่างกายไดร้วดเร็วท่ีสุด โดยทาํให้

ระดบั THC ในเลือดข้ึนสูงสุดใน 15 ถึง 30 นาที และลดลงใน 2 ถึง 3 ชัว่โมง แต่ทั้งน้ีกค็าดการณ์ไดย้าก

เพราะข้ึนกบัหลายปัจจยั อาทิ ปริมาณการสูบ, การกลั้นลมหายใจขณะสูบ และความเขม้ขน้ของใบกญัชาใน

มวนยาสูบ(24) การสูบกญัชาโดยตรงทาํให้ไดรั้บสารโมเลกุลหนกัอ่ืนๆ เช่น ammonia, hydrogen cyanide 

และ carbon monoxide เหมือนกบัการสูบบุหร่ี (แต่ปริมาณท่ีไดรั้บสารเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนั เช่น การสูบ

กญัชาโดยตรงทาํให้ผูสู้บไดรั้บสารแอมโมเนียมากกว่าการสูบบุหร่ีถึง 20 เท่า แต่ไดรั้บสาร polycyclic 
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aromatic hydrocarbons นอ้ยกว่าการสูบบุหร่ี)(25) การสูบกญัชาผา่นไอนํ้าเช่ือว่าทาํใหไ้ดรั้บสารโมเลกุลหนกั

เหล่าน้ีนอ้ยกว่า(26) รูปแบบกญัชาอีกประเภทหน่ึงท่ีมกัใชก้นัอยา่งแพร่หลาย คือ hashish ซ่ึงหมายถึงนํ้ามนัเร

ซินเขม้ขน้ ผูใ้ชม้กัใชโ้ดยการกินหรือสูบผา่นไอนํ้า hashish มีปริมาณ THC สูงกว่าใบหรือดอกกญัชาทัว่ไป 

การกิน hashish ทาํให้ THC เขา้สู่เลือดนอ้ยลง เหลือประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 แต่กระนั้นฤทธ์ิทางจิต

ประสาทยงัคงอยู่ เพราะม่ือ THC ผ่านตบัจะถูก metabolite เป็น 11-OH-THC ซ่ึงยงัคงส่งผลกบัระบบ

ประสาทส่วนกลาง การกินทาํใหเ้กิดผลทางจิตประสาทภายใน 30 ถึง 90 นาที ผลสูงสุดท่ี 2 ถึง 3 ชัว่โมง 

และคงอยูน่าน 4 ถึง 12 ชัว่โมง(27,28) การสูบกญัชาเป็นเวลานานทาํให ้THC คงอยูใ่นเลือดนานข้ึนเพราะการ

สะสม THC ในไขมนั (lipophilicity) ในร่างกายสูงข้ึน ส่งผลใหก้ารกาํจดั THC ชา้ลง ในเลือดของคนท่ีสูบ

กญัชาทุกวนัสามารถตรวจพบ THC เป็นระยะเวลาหน่ึงเดือนหลงัหยดุสูบ   

ฤทธ์ิของสารท่ีเป็นองค์ประกอบในกัญชาต่อร่างกาย 

 ร่างกายของมนุษยมี์ cannabinoid receptors ไดแ้ก่ CB1 receptors และ CB2 receptors ซ่ึงสามารถจบั

กบัสารส่ือประสาทกลุ่ม endocannabinoids โดย CB1 receptors พบในหลายๆส่วนของสมอง ทั้งในสมอง

ส่วน cortex (การคิดคาํนวณ และการสั่งการเคล่ือนไหว) hippocampus (ความจาํ), basal ganglia (การ

วางแผน), ventral striatum (ความรู้สึกเหมือนไดร้างวลัและความพึงพอใจ), amygdala (ความกงัวล และ

ความกลวั), hypothalamus (ฮอร์โมน, ความหิว และความตอ้งการทางเพศ), และ cerebellum (การทรงตวั

และการเคล่ือนไหว) ขณะท่ี CB2 receptors พบมากในระบบภูมิคุม้กนั (immune system) ซ่ึงควบคุมการหลัง่

สาร cytokines และการสร้างเมด็เลือด (haemopoietic system) แต่กมี็หลกัฐานว่า CB2 receptors(29) กพ็บใน

สมองเช่นกนั CB2 receptors จึงไดรั้บความสนใจมากในทางการแพทย ์ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีว่ายาท่ีสกดัจาก

สารประกอบของกญัชาจะทาํงานผา่น CB2 receptors มากกว่า CB1 receptors เพ่ือหลีกเล่ียงฤทธ์ิทางจิต
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ประสาทท่ีเกิดจากสาร THC จบักบั CB1 receptors(30) ฤทธ์ิของ endocannabinoids ต่ออวยัวะต่างๆในร่างกาย

สามารถสรุปไดใ้นตารางท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิของ endocannabinoids ต่อการทาํงานของสมอง  

ระบบของร่างกาย ฤทธ์ิของ endocannabinoids 

พัฒนาการทางสมอง  ( brain 

development) 

Endocannabinoids มีผลต่อการควบคุม motility และ differentiation ของ neuronal และ 

glial cells ฤทธ์ิของ endocannabinoids ยงัมีผลยบัยั้งการสร้างเซลลป์ระสาทสมองในวยั

ผูใ้หญ่ดว้ย (adult neurogenesis)(31,32)  

ก า รปก ป้ อ ง เ ซลล์ป ร ะส าท 

(neuroprotection) 

CB1 และ CB2 receptors มีผลลดการบาดเจ็บของเซลลป์ระสาทท่ีเกิดจาก mechanical 

blood flow แต่ความมุ่งหวงัท่ีจะใชก้ญัชาเพื่อกระตุน้ฤทธ์ิน้ียงัค่อนขา้งมีปัญหา เน่ือง

ดว้ย  tolerance ของ neuroprotective effects(10,33) 

ความหิวและอาการค ล่ืนไส้

(appetite and nausea) 

Endocannabinoids ออกฤทธ์ิผ่าน CB1 receptors ในการยบัยั้ง vagal tone ทาํใหล้ด

อาการคล่ืนไสอ้าเจียนและกระตุน้การอยากอาหาร และลดการบีบตวัของลาํไส้(34) 

ก า ร รั บ ค ว า ม รู้ สึ ก  ( sensory 

function) 

มีหลกัฐานว่า endocannabinoids มีผลเพิ่ม nociceptive threshold และมี overlapping 

effect กบั endogenous opioid system ซ่ึงทาํใหมี้ผลระงบัปวด (analgesia) ได้(35) 

การนอนหลบั (sleep) หลกัฐานเร่ืองผลของ endocannabinoids ต่อการหลบัค่อนขา้งหลากหลาย มีทั้งงานวิจยั

ท่ีระบุว่าการทาํงานของ CB1 receptors ช่วยลดวงจรการหลบัในช่วง rapid eye 

movement (REM) แต่ก็มีงานวิจยัท่ีระบุว่าสารสกดัจากกญัชาช่วยลดปัญหาการนอนใน

ผูป่้วย(36)  

โ ร ค ท า ง อ า ร ม ณ์  ( affective 

disorders) 

Endocannabinoid system มีผล mood elevation รวมถึงมีผลลดอาการซึมเศร้าและวิตก

กงัวล (anti-depressant and anxiolytic effects) แต่ก็มีหลกัฐานว่า endocannabinoids 

ปริมาณท่ีสูงมีผล down-regulating ต่อ CB1 receptors ทาํใหเ้พ่ิมความเส่ียงต่ออาการ

ซึมเศร้า(37,38) 

อาการชกั (seizure activity) สารในกญัชาโดยเฉพาะ CBD มีผลลดอาการได้(39) แต่ก็มีรายงานว่า THC ถา้ไดรั้บใน

ขนาดท่ีสูงกเ็พิ่มความเส่ียงต่อการชกัไดเ้ช่นกนั(40) 

การควบคุมระบบประสาทสั่ง

การกลา้มเน้ือ (motor function) 

CB1 receptors พบมากท่ี basal ganglia และ cerebellum มีผลโดยมากเป็น inhibitory 

effects จึงมีการกญัชามาใชใ้นในโรคท่ีส่งผลกบั basal ganglia เช่น โรคพาร์กินสัน หรือ 

Huntington's chorea(41) 

ระบบความคิดและความจํา 

(cognition and memory) 

THC มีผลลดการทาํงานของสมองท่ีทาํงานดา้นความจาํโดยลดการหลัง่สาร glutamate 

ใน hippocampus(42)  
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ตารางท่ี 2 ฤทธ์ิของ endocannabinoids ต่อการทาํงานของอวยัวะส่วนอ่ืนๆในร่างกาย 

ระบบของร่างกาย ฤทธ์ิของ endocannabinoids 

ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร 

(gastrointestinal system) 

CB1 และ CB2 receptors ปรากฏทัว่ไปในเซลลเ์ยื่อบุลาํไส้ มีการศึกษาท่ีระบุว่าการ

กระตุน้ receptors เหล่าน้ีมีผลลดการเคล่ือนท่ีของลาํไส้ ลดการหลัง่กรดในกระเพาะ 

และเพิ่มความอยากอาหาร(43) การเปล่ียนแปลงของยีนท่ีส่งผลต่อการของเอนไซม์ท่ี

ช่วยลดการจบัของ endocannabinoids กบั CB1 receptors ทาํใหผู้ป่้วยมีความเส่ียงต่อ

โรคลาํไสแ้ปรปรวน (irritable bowel syndrome)(44)  

ระบบหั ว ใจและหลอด เ ลือด 

(cardiovascular system) 

CB1 และ CB2 receptors ปรากฏทัว่ไปในเซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ endocannabinoids  มี

ผลเพิ่มปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดจากหัวใจ (cardiac output) และเพ่ิมความตอ้งการ

ออกซิเจนของเซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ มีรายงานกรณีศึกษาเร่ืองสารประกอบในกญัชามี

ความเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มความเส่ียงโรคหวัใจขาดเลือด (myocardial infarction)(45) 

ตบั (liver) CB1 และ CB2 receptors ปรากฏค่อนขา้งนอ้ยในเซลล์ตบั การเพ่ิมข้ึนของ CB1 

receptors มีผลเพิ่มการสร้างพงัผืด (fribogenesis) และเพ่ิมการสะสมไขมนัในตบั 

(steatosis)(46)  

ระบบภูมิคุม้กนั (immune system) การกระตน้ CB1 และ CB2 receptors (โดยเฉพาะ CB2) มีผลลดการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุม้กนั (antibody response) โดยการลดการทาํงานของ T lymphocyte และลด

การหลัง่สาร cytokines หลายชนิด เช่น Interferon Gamma หรือ Interleukin-12(47)  

ระบบกระ ดู กและกล้าม เ น้ื อ 

(musculoskeletal system) 

Endocannabinoids ทาํงานโดยมากผ่าน CB2 receptors ในการควบคุมการสันดาป 

(metabolism) ในเซลลก์ลา้มเน้ือ การยบัย ั้งการทาํงานของ endocannabinoids ผ่าน 

CB1 receptors เพิม่ differentiation ของเซลลก์ลา้มเน่ือ(48) 

ร ะ บ บ สื บ พัน ธ์ุ  ( reproductive 

system) 

การทาํงานของ endocannabinoids ผา่น CB1 receptors มีผลลดการเคลื่อนท่ีของอสุจิ 

(sperm motility) ทั้ง CB1 และ CB2 receptors มีผลต่อการตั้งครรภ ์และระบบสืบพนัธ์ุ

ในเพศหญิง การกระตุ้น CB1 receptors มีผลขดัขวางการเจริญของตัวอ่อน 

ขณะเดียวกนัการลดการทาํงานของ CB1 receptors มีผลทาํใหก้ารเคล่ือนท่ีของไข่จาก

ปีกมดลูกถูกรบกวน ส่งผลเพิม่ความเส่ียงต่อการแทง้หรือตั้งครรภน์อกมดลูก(49)  

ระบบผวิหนงั (skin) การทาํงานของ endocannabinoids ผ่านทั้ง CB1 และ CB2 receptors มีผลควบคุมความ

สมดุลของการสร้างเซลล์ผิวหนัง ตัวอย่างเช่น การกระตุ้นการทาํงานของ CB1 

receptors มีผลเพ่ิมการตาย (apoptosis) ของเซลล์ผิวหนังชั้นนอก (epidermal 

keratinocytes)(50)  
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Update	เกีย่วกบัโทษของกญัชา		

 ขอ้มูลขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นภาพวา่สารประกอบในกญัชามีผลหลากหลายต่อร่างกาย ในหวัขอ้ยอ่ยน้ีได้

สรุปโทษหรือความเส่ียงต่อสุขภาพเก่ียวกบัการเสพหรือใชก้ญัชา ซ่ึงในท่ีน้ีจะแบ่งเป็นสามหวัขอ้ยอ่ย คือ (1) 

ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง, (2) ผลกระทบต่ออวยัวะอ่ืนๆ และ (3) ผลกระทบต่อสังคม ขอ้มูล

ส่วนใหญ่ในหวัขอ้น้ีไดส้รุปจากรายงานเร่ือง The health and social effects of nonmedical cannabis use(51) 

ขององคก์ารอนามยัโลกในปี ค.ศ.2016 และเอกสารบางส่วนไดจ้ากการสืบคน้เพ่ิมเติมจาก Medline 

ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

 Crean และคณะ (2011) รายงานวา่ การใชก้ญัชาในระยะสั้นมีผลเสียต่อการทาํงานของสมองใน

หลายๆดา้น อาทิ ความจาํ, การตดัสินใจ, การควบคุมตนเอง และการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ผูท่ี้ไม่เคยใชก้ญัชา

มาก่อนจะไดรั้บผลเหล่าน้ีมากกวา่ผูท่ี้ใชก้ญัชาเป็นประจาํ เพราะผูท่ี้ใชก้ญัชาเป็นประจาํจะมีความสามารถ

ในการทนทาน (tolerance)(52) ในระยะสั้นผูเ้สพจะมีอาการเคล้ิมและผอ่นคลายเน่ืองจากกญัชากระตุน้การ

หลัง่สาร dopamine ในสมอง(53) การเสพระยะสั้นมีผูเ้สพส่วนนอ้ยท่ีเกิดอาการหูแวว่, เห็นภาพหลอน หรือมี 

panic attack ทั้งน้ีข้ึนกบัปริมาณ THC ท่ีไดรั้บและความโนม้เอียงทางพนัธุกรรมของผูเ้สพว่ามีแนวโนม้ท่ีจะ

เกิดอาการทางจิตหรือไม่(51) 

 การใชก้ญัชาในขนาดท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิต (fatal cannabis overdose) พบไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบัสาร

เสพติดกลุ่ม opioid อ่ืนๆ เน่ืองดว้ยการท่ี cannabinoid receptors ไม่ปรากฏท่ีกา้นสมองของมนุษย์(51) มี

รายงานวา่ปริมาณท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิต (lethal dose) ของ THC ท่ีพบในสุนขั คือ 3 กรัมของ THC ต่อ

นํ้าหนกัตวัหน่ึงกิโลกรัม(54) ซ่ึงมากกวา่ปริมาณท่ีผูเ้สพกญัชาเป็นประจาํไดรั้บในแต่ละวนัอยา่งมาก (ใน

ปัจจุบนั ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่นอนถึงปริมาณท่ีนบัว่าอาจเกิดอนัตรายถึงชีวิตในมนุษย)์(54,55) 
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 การเสพติดกญัชา (ในท่ีน้ีหมายถึง การเสพติดท่ีเขา้เกณฑข์อง substance dependence ตามนิยามของ 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition [DSM-IV]) หากเทียบกบัสารเสพติด

อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า Lopez-Quintero และคณะ (2011) ระบุวา่ ภายในสิบปีหลงัเร่ิมเสพกญัชา มีผู ้

เสพประมาณร้อยละ 6 ท่ีเขา้เกณฑเ์ป็นผูเ้สพติด substance dependence (transition-to-dependence 

probability) และ ความเส่ียงสะสมตลอดชีวิต (life-time cumulative probability) ของ substance dependence 

มีค่าประมาณร้อยละ 9 ซ่ึงหากเทียบกบัแอลกอฮอล ์ พบว่า transition-to-dependence probability มี

ค่าประมาณร้อยละ 11 และ life-time cumulative probability มีค่าประมาณร้อยละ 23(56) (รูปท่ี 2) 

รูปท่ี 2  Transition-to-dependence probability และ life-time cumulative probability ของสารเสพติดต่างๆ 

 

ท่ีมา: Lopez-Quintero และคณะ (2011)(56)  

 ความกงัวลในทางสาธารณสุข คือ การใชก้ญัชามกัสมัพนัธ์กบัการใชย้าเสพติดอ่ืนๆ การศึกษาท่ี

ประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงเป็นการศึกษาตามยาว ติดตามเดก็จาํนวน 1,265 คนตลอด 25 ปี พบวา่ความถ่ีของการ
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ใชก้ญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญักบัการใชส่ิ้งเสพติดผิดกฎหมายอ่ืนๆ นัน่คือ กญัชาเป็น

เสมือน gateway drug ของส่ิงเสพติดอ่ืนๆอีกหลายประเภท(57) โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น(58)  

 การใชก้ญัชาในระยะยาวมีผลเพ่ิมคามเส่ียงต่อโรคทางจิตเวชและส่งผลเสียต่อสมองดา้นความคิด

และความจาํ การศึกษาท่ีประะเทศนิวซีแลนดไ์ดว้ดัระดบัสติปัญญา (IQ) ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาเม่ืออาย ุ 13 

ปี และ 38 ปี จาํนวน 1,037 คน พบวา่ ผูท่ี้ใชก้ญัชาอยา่งต่อเน่ืองหรือมีประวติัใชก้ญัชาตั้งแต่อายนุอ้ย มี IQ 

นอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่ไดใ้ชก้ญัชาประมาณ 8 จุด(59) ทารกท่ีมีมารดาใชก้ญัชาระหวา่งตั้งครรภมี์ความเส่ียงต่อ

พฒันาการทางสมองในแง่ต่างๆ ทั้งในแง่ความจาํ, การเรียนรู้ และเกิดปัญหาพฤติกรรม รวมถึงมีความเส่ียง

ต่อการเสพกญัชาเม่ือโตข้ึน(60) อยา่งไรกต็าม การศึกษาของประเทศองักฤษไดใ้ห้ขอ้มูลแยง้วา่การใชก้ญัชา

ไม่ไดมี้ผลลด IQ ของผูเ้สพ แต่ผล IQ ท่ีลดลงน่าจะมาจากตวัแปรอ่ืนๆ เช่น โรคประจาํตวัของผูป่้วยเอง หรือ

การไดรั้บสารเสพติดอ่ืนๆ(61)  Semple และคณะ (2005) ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและ

การวิเคราะห์อภิมานจากการศึกษา 7 ช้ิน ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างโรคจิตเภทและกญัชา 

ระหวา่งปีค.ศ.1966 ถึง 2004 พบวา่การใชก้ญัชาเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคจิตเภท 2.9 เท่า(62) การศึกษา

ของ Lev-Ran และคณะ (2014) ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน

เช่นกนั แต่เนน้ประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งโรคซึมเศร้าและกญัชา โดยรวบรวมการศึกษา 14 ช้ิน พบว่า

ผูใ้ชก้ญัชามีความเส่ียงการเกิดโรคซึมเศร้ามากกวา่ผูท่ี้ไม่ใชป้ระมาณร้อยละ 17 และความเส่ียงน้ีเพ่ิมมากข้ึน

เป็นร้อยละ 62 ในผูท่ี้ใชป้ริมาณมาก (heavy users)(63) Di Forti และคณะ (2013) ไดส้าํรวจผูป่้วยจิตเภท

จาํนวน 410 คนในสหราชอาณาจกัร พบวา่ผูท่ี้มีประวติัเสพกญัชามีแนวโนม้ท่ีจะเร่ิมปรากฏอาการโรคจิต

เภทท่ีอายนุอ้ยกว่าผูท่ี้ไม่ไดเ้สพกญัชาประมาณ 6 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั(64) 
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ผลกระทบต่ออวยัวะอ่ืน  ๆ

 การสูบกญัชาพบวา่เพ่ิมความเส่ียงต่อโรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง (chronic bronchitis) และสมัพนัธ์

กบัการอกัเสบของถุงลมปอด อยา่งไรกต็ามหลกัฐานเก่ียวกบัการสูบกญัชากบัโรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็ง

ปอดยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั(65) 

 ในดา้นระบบไหลเวียนโลหิต Thomas และคณะ (2014) รายงานวา่การเสพกญัชาเพิม่ความเส่ียงต่อ

ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด (myocardial infarction), สมองขาดเลือด (stroke), หวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั 

(sudden cardiac death) และกลา้มเน้ือหวัใจเส่ือม (cardiomyopathy)(66) อยา่งไรกต็ามหลกัฐานในประเดน็น้ี

ส่วนใหญ่ยงัเป็นระดบักรณีศึกษา (case reports)(67) 

 ในดา้นความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็ง Huang และคณะ (2015) ไดร้วบรวมการศึกษาเชิงระบาด

วิทยาทั้งหมด 34 ช้ิน ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างกญัชากบัมะเร็งประเภทต่างๆ พบวา่ไม่พบหลกัฐานท่ีเป็น

ท่ีแน่ชดัวา่กญัชามีผลทาํใหเ้กิดมะเร็งปอด แต่มีหลกัฐานวา่เพิม่ความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งอณัฑะประมาณ

ร้อยละ 56 อยา่งมีนยัสาํคญั(68)  

ผลกระทบต่อสังคม 

 ปริมาณผูเ้สพกญัชาทัว่โลก (global prevalence) มีประมาณ 13.1 ลา้นคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ี

สหรัฐอเมริกาและท่ีทวีปแอฟริกา(69) มีรายงานว่าผูป่้วยประมาณร้อยละ 31 ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉินใน

สวิสเซอร์แลนด ์มาดว้ยปัญหาจากการใชก้ญัชา(70)  

 รายงานของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่ กวา่หน่ึงในสามของผูข้บัข่ีท่ีประสบอุบติัเหตุร้ายแรงบน

ทอ้งถนนมีประวติัเสพกญัชาก่อนหรือระหวา่งขบัข่ี(10) สอดคลอ้งกบัการศึกษาในแคนาดาซ่ึงพบวา่การเสพ

กญัชาเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนกวา่ส่ีเท่า(71)  
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 ในแง่การทาํงาน เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การเสพกญัชามีผลลดความฉบัไวของการตดัสินใจ และส่งผล

เสียต่อสมองดา้นความคิดและความจาํ อยา่งไรกต็ามการศึกษาของ Wadsworth และคณะ (2006) ระบุวา่แม้

การเสพกญัชาจะทาํใหก้ารตดัสินใจและการทาํงานของสมองส่วนความคิดของผูเ้สพบกพร่องไป แต่ไม่ได้

ทาํใหเ้กิดการทาํงานผิดพลาดมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้สพอยา่งมีนยัสาํคญั (การทดสอบใช ้ laboratory-based 

computer tasks) (72) อยา่งไรกต็ามผลการศึกษาน้ีขดัแยง้กบัการศึกษาของ Compton และคณะ (2014) ซ่ึงระบุ

วา่ผูท่ี้เสพกญัชามีโอกาสถูกปลดออกจากงานมากกวา่ปกติ (การศึกษาเป็นลกัษณะติดตามผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา

แบบยอ้นหลงั [retrospective cohort] โดยทาํการศึกษาในประชากรสหรัฐอเมริกาจาํนวน 405,000 คนในช่วง

ปี ค.ศ.2002 ถึง 2010)(73)  

 ในแง่การศึกษา นกัเรียนท่ีใชก้ญัชา (แมไ้ม่เขา้เกณฑ ์substance dependence) มีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้วลา

เพ่ือจะเรียนจบมหาวิทยาลยันานกว่าผูท่ี้ไม่ไดเ้สพกญัชา และมกัมีผลการเรียนท่ีดอ้ยกวา่(74)   

Update	เกีย่วกบัประโยชน์ของกญัชาทางการแพทย์	

 ปัจจุบนัความสนใจในการนาํกญัชามาใชท้างการแพทยม์ากข้ึน ไม่เพียงแต่การใชส้ารสกดัจาก

กญัชา แต่รวมถึงการใชส่้วนประกอบของตน้กญัชาโดยตรงมาใชใ้นลกัษณะเป็นพืชสมุนไพร ความ

ยากลาํบากในการศึกษาวิจยักญัชา ไดแ้ก่ (1) สาร endocannabinoids ในกญัชามีหลากหลายชนิด ไม่ใช่เฉพาะ 

THC และ CBD เท่านั้น จึงเป็นการยากท่ีจะประเมินขนาดของการใชก้ญัชาท่ีเหมาะสม หรือประเมินผล

ขา้งเคียงหรือปฏิสมัพนัธ์ของสารต่างๆในกญัชา, (2) การมี entourage effect ของกญัชา entourage effect เป็น

แนวคิดท่ีวา่ การใชก้ญัชาตามธรมชาติใหผ้ลลพัธ์ทางคลินิกท่ีดีกวา่การกินยาท่ีสกดัมาเป็น cannabinoids 

บริสุทธ์ิ(75) และ (3) เน่ืองจากกญัชามีสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท จึงเป็นการยากท่ีจะทาํการศึกษาประสิทธิ

ศกัย ์ (efficacy) ของกญัชาในรูปแบบการศึกษาท่ีเป็น double-blinded randomised controlled trials (double-

blinded RCT) ทาํใหก้ารศึกษาท่ีผา่นมามกัมีอคติในเชิงระเบียบวิธีวิจยัค่อนขา้งสูง  



25 

 

   ในประเดน็เร่ืองความปลอดภยัของการใชย้า ปัจจุบนัมีการศึกษาร่ืองความปลอดภยัของการใชส้าร

สกดัจากกญัชา (isolated cannabinoids) ท่ีเป็น RCT อยูบ่า้ง(76) แต่งานวิจยัในลกัษณะ RCT ท่ีประเมินความ

ปลอดภยัของการใชก้ญัชาโดยตรงเพ่ือประโยชน์ทางการแพทยย์งัมีไม่มากนกั  

 การศึกษาทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งกญัชาหรือสารสกดัจากกญัชากบัยา

หลอก Whiting และคณะ (2015) ไดร้วบรวมงานวิจยัประเภท clinical trials จาํนวน 28 ช้ินท่ีทาํการศึกษาผล

ของกญัชาต่อการลดอาการปวดจากเส้นประสาท (neuropathic pain) โดยเปรียบเทียบกบัยาหลอกพบวา่

การศึกษา 27 ช้ิน เปรียบเทียบผลทางคลินิกระหวา่งสารสกดัของกญัชาเปรียบเทียบกบัยาหลอก และมีเพียง

หน่ึงการศึกษาท่ีเปรียบเทียบการใชก้ญัชาโดยตรง (โดยการสูบผา่นไอนํ้า) เทียบกบัยาหลอก(77) นอกจากนั้น

พบวา่ผูป่้วยท่ีใชก้ญัชาเพื่อการรักษามกัเป็นผูป่้วยท่ีมีประวติัการใชก้ญัชาเพ่ือผอ่นคลาย (recreational use) 

อยูแ่ลว้ และการใชก้ญัชาเพือ่ช่วยในการรักษายงัถือเป็นแนวทางท่ีค่อนขา้งใหม่ ทาํใหข้าดขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลขา้งเคียงในระยะยาว ผูป่้วยบางรายท่ีใชก้ญัชาเพ่ือการรักษามกัเป็นโรคท่ีมีความผดิปกติการทาํงานของ

สมองอยูแ่ลว้ เช่น โรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็ (multiple sclerosis) หรือโรคอลัไซเมอร์ ทาํใหก้าร

ประเมินผลขา้งเคียงของรักษาดว้ยกญัชาต่อสมองทาํไดย้ากข้ึนไปอีก(78)  

 หลกัฐานเก่ียวกบัประโยชน์ของการใชก้ญัชาทางการแพทยไ์ม่ไดเ้ป็นในทิศทางเดียวกนันกั 

ตวัอยา่งเช่น การทบทวนวรรณกรรมโดย Koppel และคณะ (2014) ซ่ึงรวบรวมงานวิจยัจาํนวน 34 ช้ินในช่วง

ปี ค.ศ.1948 ถึง 2013 พบวา่ กญัชาหรือสารสกดัจากกญัชามีประโยชน์ในการรักษาอาการปวดจาก

เส้นประสาท (neuropathic pain) และลดอาการเกร็ง (spasticity) แต่ไม่มีประโยชนท่ี์แน่ชดัในการรักษาภาวะ

ทางระบบประสาทอ่ืนๆ เช่น โรคลมชกั (epilepsy) หรืออาการสัน่ (tremors)(79) สอดคลอ้งกบัผลการทบทวน

วรรณกรรมของ Deshpande และคณะ (2015) ซ่ึงสรุปจากงานวจิยัทางคลินิก 6 ช้ินวา่ การใชก้ญัชาเสริมกบั

ยาแผนปัจจุบนัท่ีมีอยูช่่วยบรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาทอยา่งมีนยัสาํคญั(80) ขณะท่ี Amato และคณะ 

(2016) ไดท้าํการวิเคราะห์อภิมานในงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการใชก้ญัชาในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดจากเส้นประสาท
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จาํนวน 4 ช้ิน ระหว่างปี ค.ศ.1975 ถึง 2015 ไดร้ายงานว่า ไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดั (inconclusive evidence) ท่ี

บ่งช้ีถึงประโยชนข์องการใชก้ญัชาในลดอาการปวดจากเส้นประสาท(76)  

 รายงานฉบบัน้ีไดย้กตวัอยา่งโรคบางโรคท่ีเป็นท่ีสนใจในการนาํกญัชามาใชป้ระโยชน์ทาง

การแพทย ์ ดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นการสรุปจากรายงานขององคก์ารอนามนัโลกในปี 

ค.ศ.2016 และสืบคน้เพ่ิมเติมจากวารสารทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

I. โรคทางระบบประสาท 

a. โรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็—มีรายงานท่ีเป็น RCT 2 ช้ิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ญัชาในผูป่้วยโรค

ปลอกประสาทเส่ือมแขง็เทียบกบัยาหลอก การศึกษาแรกโดย Greenberg และคณะ (1994) รายงานกวา่การ

ใชก้ญัชาส่งผลเสียต่อการควบคุมการทรงตวัในผูป่้วยมากกว่าการยาหลอกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อยา่งไร

กต็ามการศึกษาน้ีทาํในผูป่้วย 20 คนเท่านั้น (10 คนเป็นคนปกติ อีก 10 คนเป็นผูป่้วย)(81) การศึกษาท่ีสองทาํ

โดย Corey-Bloom และคณะ (2012) ในผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา 37 คน พบวา่การสูบกญัชาช่วยลดอาการปวด

และลดอาการเกร็ง (spasticity) ไดดี้กวา่ยาหลอกอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็ามการศึกษาน้ี มีขอ้จาํกดัท่ีกว่า

ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษามีประวติัเคยสูบกญัชาอยูแ่ลว้ และมีสดัส่วนผูถ้อนตวัจากการศึกษา

ค่อนขา้งสูง (drop out) คือมีผูถ้อนตวั 7 จาก 37 คน(82)  

b. อาการปวดเส้นประสาท—มีการศึกษาท่ีเป็น RCT เก่ียวกบัการใชก้ญัชาดว้ยวิธีการสูบโดยตรงหรือ

สูบผา่นไอนํ้า แต่ไม่มีงานวิจยัท่ีเป็น RCT ท่ีใชก้ญัชาดว้ยการกินเพ่ือรักษาอาการปวดเส้นประสาท เน่ืองจาก

อาการปวดจากเส้นประสาทเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ในท่ีน้ีจึงไดย้กตวัอยา่งเฉพาะการศึกษาในผูป่้วยท่ีมี

อาการปวดเส้นประสาทอนัเน่ืองจากโรคท่ีพบไดบ่้อย ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน และเอดส์  

 เบาหวาน—Wallace และคณะ (2015) ศึกษาการลดอาการปวดจากปลายประสาทในผูป่้วย

เบาหวาน 16 คนดว้ยการสูบกญัชา (ท่ีมีความเขม้ขน้ THC ร้อยละ 1, 4, และ 7) เทียบกบัยาหลอก พบว่า



27 

 

กญัชาช่วยลดอาการปวดอยา่งมีนยัสาํคญั และผลการรักษาสมัพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของ THC แต่การไดรั้บ 

THC ท่ีความเขม้ขน้สูงกส่็งผลขา้งเคียงในเร่ืองการทาํงานของสมองดา้นความคิดของผูป่้วยมากกว่าผูท่ี้ไดรั้บ 

THC ในขนาดตํ่ากว่า อน่ึงการทดลองน้ีประเมินการทาํงานของสมองผา่นการทาํแบบทดสอบทางจิตวิทยา(83)  

 เอดส์—Abrams และคณะ (2007) ศึกษาในผูป่้วยเอดส์จาํนวน 50 คน เปรียบเทียบการสูบ

กญัชา (ท่ีมีความเขม้ขน้ THC ร้อยละ 3.5) เทียบกบัยาหลอก พบวา่การสูบกญัชาช่วยลดอาการปวดไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญั แต่ผูท่ี้สูบกญัชากไ็ดรั้บผลขา้งเคียง เช่น เกิดอาการวิตกกงัวล, สับสน (disorientation) และ

หวาดระแวง (paranoid) มากกว่ากลุ่มยาหลอก แมผู้ว้ิจยัจะสรุปวา่ผลขา้งเคียงดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นผลขา้งเคียง

ร้ายแรง อน่ึงเน่ืองจากผลขา้งเคียงรวมถึงอาการเคลิบเคล้ิม (euphoria) ดว้ย จึงเป็นการยากท่ีจะแยกระหวา่ง

อาการผอ่นคลายจากอาการเคล้ิมจากฤทธ์ิดา้นการลดความเจบ็ปวดโดยตรง(84)   

c. อลัไซเมอร์—ปัจจุบนัยงัไม่มีงานวิจยัท่ีเป็น RCT ท่ีศึกษาผลของกญัชา (โดยเฉพาะการใชใ้น

ลกัษณะพืชกญัชาโดยตรง) เพ่ือท่ีจะหยดุย ั้งการดาํเนินโรคอลัไซเมอร์(85) แนวคิดเร่ืองการใชก้ญัชาในการ

หยดุย ั้งหรือรักษาโรคอลัไซเมอร์มาจากงานวิจยัระดบัก่อนคลินิกหรือในสตัวท์ดลอง วา่สารสกดัจากกญัชา

อาจช่วยลด amyloid plaques ซ่ึงเป็นพยาธิสภาพท่ีพบบ่อยในผูป่้วยอลัไซเมอร์(86)  มีงานทดลองขนาดเลก็ท่ี

เป็น RCT เก่ียวกบัการใชก้ญัชา แต่เป็นการกินสารสกดั THC (1.5 mg) เทียบกบัยาหลอกในผูป่้วยอลัไซเมอร์

จาํนวน 50 คน เพ่ือเปรียบเทียบผลระยะสั้นในการลดอาการกระสบักระส่าย (agitation) และลด aberrant 

motor disturbance พบวา่ THC ไม่ไดล้ดอาการดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั(87) 

d. โรคทางระบบประสาทอ่ืนๆ—อาทิ โรคพาร์กินสนั โรคลมชกั Huntington's disease และ cervical 

dystonia ยงัไม่มีหลกัฐานของการใชก้ญัชาท่ีเป็นงานวิจยัระดบั RCT(88) แต่มีหลกัฐานท่ีเป็นงานวิจยัเชิง

สงัเกต (observational studies) บา้ง เช่น Lotan และคณะ (2014) รายงานวา่การสูบกญัชาช่วยบรรเทาอาการ

นอนไม่หลบัและอาการปวดในคนไขพ้าร์กินสนัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงั
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สูบ(89)  ใน Tourette’s syndrome การทบทวนวรรณกรรมโดย Curtis และคณะ (2009) ไดร้วบรวมการศึกษา

สองช้ินท่ีเป็น RCT เปรียบเทียบการกินสารสกดั THC กบัยาหลอก พบว่า THC ช่วยลดอาการกลา้มเน้ือ

กระตุก (tics) ในผูป่้วยไดบ้า้ง แต่การลดอาการ tics พบไดเ้ฉพาะเม่ือวดัดว้ยเคร่ืองมือบางตวัเท่านั้น และ

เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย (28 คน) และผลการลดอาการ tics ไม่ไดล้ดในแง่ความรุนแรง

และความถ่ีอยา่งชดัเจน(90)  

II. เอดส์ 

a. ปริมาณไวรัส (viral load)—การใชก้ญัชาไม่วา่จะเป็นการสูบหรือการกินสารสกดัของกญัชาไม่

พบวา่ส่งผลเปล่ียนแปลงระดบัของ viral load ในผูป่้วยเอดส์ อยา่งไรกต็ามการศึกษามีการติดตามผูป่้วย

ระยะเวลาค่อนขา้งสั้นเพียง 21 วนั 

b. ความอยากอาหาร (appetite)—การศึกษาของ Haney และคณะ (2005) ระบุวา่กญัชาและสารสกดั

จากกญัชา (ในท่ีน้ีคือ dronabinol) ช่วยเพ่ิมความอยากอาหารในผูป่้วยเอดส์ท่ีมีการสูญเสียมวลกลา้มเน้ือ

อยา่งมาก (significant muscle loss) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัยาหลอก(91) อยา่งไรกต็ามการศึกษาน้ีมี

ขอ้จาํกดัตรงท่ีผูป่้วยไดรั้บอนุญาตใหสู้บกญัชาท่ีบา้นได ้ จึงทาํใหค้วบคุมขนาดของกญัชาท่ีไดรั้บไดล้าํบาก 

การศึกษาเพ่ิมเติมโดยนกัวิจยัชุดเดิม คือ Haney และคณะ (2007) รายงานวา่การใชก้ญัชาดว้ยการสูบ มีผล

ของการเพ่ิมความอยากอาหารไม่ต่างไปจาก dronabinol แต่การศึกษาน้ีกมี็ขอ้จาํกดัท่ีผูเ้ขา้ร่วมการศึกษามี

เพียงสิบคนและลว้นมีประวติัการสูบกญัชามาก่อน(92)  

III. มะเร็ง 

a. ความอยากอาหารและลดอาการคล่ืนไวอ้าเจียน—Whiting และคณะ (2015) ไดร้วบรวมงานวิจยั 28 

ช้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสกดัจากกญัชาในการลดอาการอาเจียนในผูป่้วยท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั งานวิจยั 23 

ช้ินจาก 28 ช้ินมีความเส่ียงต่ออคติ (risk of bias) ค่อนขา้งสูง การศึกษาทั้งหมดบ่งช้ีว่าสารสกดัจากกญัชาช่วย
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ช่วยลดอาการคล่ืนไส้อาเจียนได ้ แต่ผลลพัธ์ทางคลินิกน้ีไม่มีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัยาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เช่น 

chlorpromazine หรือ domperidone(93)   

b. การยบัย ั้งการเติบโตของเซลลม์ะเร็ง—งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของกญัชาการเติบโตของ

เซลลม์ะเร็งยงัจาํกดัอยูเ่ฉพาะงานวิจยัในสตัวท์ดลอง(93)  มีการศึกษาท่ีทาํในมนุษยโ์ดยตรง โดย Guzman และ

คณะ (2006) แต่ยงัเป็นงานวิจยัทางคลินิก Phase I เพ่ือศึกษาความปลอดภยัของ THC โดยฉีดเขา้ไปท่ีตวั

มะเร็งโดยตรง ในผูป่้วย recurrent glioblastoma multiforme จาํนวน 9 คน พบวา่ THC ค่อนขา้งปลอดภยัใน

การใชก้บัผูป่้วย แต่กไ็ม่ไดมี้ผลเพิม่อตัราการอยูร่อดหรือยดือายขุองผูป่้วย(94) 

IV. โรคอ่ืน  ๆ

a. Crohn's disease—มีการศึกษาในระดบั RCT ท่ีไดร้ายงานวา่การใชก้ญัชา (โดยการสูบกญัชาท่ีมี 

THC 115 mg สองคร้ังต่อวนั) มีผลช่วยรักษาผูป่้วยใน Crohn's disease ไดดี้กวา่ยาหลอก ในแง่ท่ีช่วยลด 

Crohn's Disease Activity Index อยา่งไรกต็ามผลลพัธ์สุดทา้ย (complete remission) ระหวา่งกลุ่มท่ีไดย้า

หลอกกบักลุ่มท่ีไดก้ญัชาไม่ต่างกนั(95) 

b. ตอ้หิน—มีแนวคิดเร่ืองการใชก้ญัชาในการลดความดนัลูกตาเน่ืองจากมีหลกัฐานในหอ้งปฏิบติัการ

วา่ endocannabinoids ทาํงานผา่น CB1 receptor(96) ในการช่วยลดการผลิตนํ้าวุน้ในลูกตา Tomida และคณะ 

(2006) ทาํการศึกษาแบบ RCT เปรียบเทียบการใช ้ THC 5 mg ในการอมใตล้ิ้นเทียบกบัยาหลอก ผล

การศึกษาพบวา่ THC ช่วยลดความดนัลูกตาไดดี้กวา่อยา่หลอกอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ผลท่ีไดมี้ฤทธ์ิระยะส้ัน

เท่านั้น (ประมาณส่ีชัว่โมง)(97) 

c. โรคจิตเภท (schizophrenia)—มีแนวคิดเร่ืองการใช ้ CBD มารักษาโรคจิตเภท เน่ืองจากพบวา่การ

ไดรั้บ CBD 200-800 mg ต่อวนั ช่วยลดปริมาณสาร anandamide ในนํ้าไขสันหลงั ซ่ึงเป็นสารท่ีพบมากใน

ผูป่้วยจิตเภท(98) การศึกษาแบบ RCT โดย Leweke และคณะ (2012) ระบุวา่ CBD ใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีในการลด
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อาการทางจิต (โดยการประเมินดว้ย Positive and Negative Syndrome Scale [PANSS]) เทียบกบัก่อนได ้

CBD แต่ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่ต่างจากกลุ่มควบคุมซ่ึงไดย้า amisulpide ซ่ึงเป็นยารักษาโรคจิตเภทแผนปัจจุบนั

อยา่งมีนยัสาํคญั(99)  

 ปัจจุบนัในต่างประเทศไดมี้การอนุมติัยาท่ีมีเป็น synthetic cannabinoids ซ่ึงผา่นการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิตอยา่งเป็นระบบ อยู ่3 ตวั ไดแ้ก่ 

1. Nabilone—มีช่ือการคา้วา่ cesamet® มีโครงสร้างโมเลกุลของยาคลา้ยกบัสาร THC สาํหรับลดอาการ

คล่ืนไส้อาเจียนในผูป่้วยเคมีบาํบดั บริษทัท่ีผลิตคือ Eli Lilly and Company ในปี ค.ศ.1985 แต่ต่อมาเปล่ียน

บริษทัผูผ้ลิตเป็น Valeant Pharmaceuticals ยาน้ีไดรั้บการอนุมติัจากองคก์ารอาหารและยาในหลายประเทศ 

อาทิ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย และเบลเยยีม อยา่งไรกต็ามมีขอ้บ่งช้ีวา่ Nabilone ไม่ไดใ้ชเ้ป็นยาตวัแรก 

(first line drug) สาํหรับบรรเทาอาการอาเจียนในผูป่้วยเคมีบาํบดั Madras (2015) ไดใ้หค้วามเห็นวา่การ

อนุมติัยา nabilone ในสหรัฐอเมริกาเน่ืองดว้ยเหตุผลทางประวติัศาสตร์ นัน่คือในช่วง ค.ศ.1960-1970 มีการ

ต่ืนตวัเร่ืองงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเคมีบาํบดัมาก และในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไม่มียาท่ีสามารถควบคุมอาการ

อาเจียนไดดี้(10) ในสหรัฐอเมริกาจดั nabilone ไวใ้น Schedule II ซ่ึงหมายถึงยาท่ีมีความเส่ียงต่อการเสพติดสูง 

ตวัอยา่งยาใน Schedule II อาทิ codeine, methadone, methylphenidate และ morphine(100)  

2. Dronabinol—มีช่ือการคา้คือ marinol® มีโครงสร้างโมเลกลุยาเหมือนกนั THC มีลกัษณะเป็นยากิน

ประเภทแคปซูล ผลิตโดย Solvay Pharmaceuticals เดิมองคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเคยจดัใหอ้ยู่

ใน Schedule I แต่ต่อมาปรับเป็น Schedule III ในปี ค.ศ.1999 (Schedule III หมายถึงยาท่ีมีความเส่ียงต่อการ

เสพติดระดบัปานกลาง ตวัอยา่งยาใน Schedule III อาทิ ketamine และ anabolic steroids)(101) การจดั 

dronabinol ไวใ้น Schedule III ทาํใหมี้ผูเ้สนอว่า THC จากกญัชาตามธรรมชาติกค็วรจดัไวใ้น Schedule III 

เหมือนกนั ไม่ควรจดัไวใ้น Schedule I (Schedule I หมายถึง ยาท่ีขาดหลกัฐานดา้นความปลอดภยัและมี
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ความเส่ียงต่อการเสพติดสูง เช่น เฮโรอีน)(102) อยา่งไรกต็าม องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายงัไม่

อนุมติัใหใ้ช ้ THC ตามธรรมชาติทางการแพทยไ์ด้(103) (แต่กฎหมายเฉพาะในแต่ละรัฐมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให้

ใชก้ญัชาทางการแพทยไ์ด ้ ดงัจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป) ขอ้บ่งช้ีของ dronabinol ในสหรัฐอเมริกา และ

แคนาดา คือ ใชใ้นผูป่้วยเอดส์ท่ีนํ้าหนกัตวัลดอยา่งมาก ในบางประเทศ เช่น เดนมาร์ก ไดมี้การอนุมติใหใ้ช ้

dronabinol ในไดโ้รคปลอกประสาทเส่ือมแขง็(104)   

3. Nabiximols—มีช่ือการคา้วา่ sativex® เป็นสเปรยฉี์ดทางปาก ผลิตโดยบริษทั GW Pharmaceuticals 

ทางบริษทั GW Pharmaceuticals เป็นผูผ้ลิตรายเดียวท่ีไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลสหราชอาณาจกัรในการ

เพาะปลูกกญัชาเพ่ือผลิตยา ในแต่ละ puff ของ nabiximols ประกอบดว้ย THC 2.7 mg และ CBD 2.5 mg(105) 

ประเทศท่ีอนุบติัใหใ้ช ้ nabiximols ทางการแพทยไ์ด ้ เช่น เดนมาร์ก, เยอรมนั, สาธารณรัฐเชค็ และสวีเดน

อนุมติัใหใ้ช ้ nabiximols ในผูป่้วยโรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็ท่ีมีอาการเกร็งซ่ึงไม่ตอบสนองต่อยาชนิดอ่ืน 

ในแคนาดาอนุมติัการใช ้nabiximols ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดจากมะเร็ง (cancer pain)(106,107)  

บทเรียนจากต่างประเทศเร่ืองการใช้กญัชาทางการแพทย์และการเปิดเสรีกญัชา	

 ขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่กญัชามีทั้งประโยชน์และโทษ แต่การใชก้ญัชากมี็อยา่งแพร่หลายและ

เกินกวา่ขีดความสามารถของภาครัฐในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือควบการใชก้ญัชาในหลายๆประเทศ(108) 

ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงมีความพยายามในหลายๆประเทศในการเปิดเสรีกญัชา ซ่ึงขอบเขตของ'การเปิดเสรี'

แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศหรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนักมี็ความแตกต่างกนั บางแห่งเปิดเสรีในการ

ครอบครองและใชก้ญัชาเพ่ือการผอ่นคลาย (recreational use) บางแห่งอนุญาตใหมี้การใชก้ญัชาในทาง

การแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกกฎหมาย (ในท่ีน้ีไม่รวมถึงสารสกดัจากกญัชา ท่ีไดรั้บการรับรองและมาพฒันาเป็นยา

ซ่ึงมีการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ อาทิ nabilone หรือ 
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dronabinol) บางแห่งไม่ไดเ้ปิดเสรีกญัชาแต่ลดโทษทางอาญา (decriminalization) ในผูค้รอบครองหรือเสพ

กญัชา  

 เหตุผลของผูท่ี้สนบัสนุนการเปิดเสรีกญัชามีหลากหลาย อาทิ  

1. เช่ือวา่การจบักมุหรือทาํโทษผูท่ี้เสพหรือครอบครองกญัชารุนแรงเกินกว่าเหตุ (โดยเฉพาะเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสารเสพติดท่ีถูกกฎหมายอ่ืนๆ เช่น สุรา หรือบุหร่ี) และการลงโทษท่ีรุนแรงกไ็ม่ไดเ้ป็นการ

ป้องกนัไม่ใหว้ยัรุ่นหรือผูเ้สพหนา้ใหม่เขา้ถึงกญัชา ซํ้ายงัเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การคอรัปชัน่โดยเจา้หนา้ท่ี

รัฐ(109) 

2. เช่ือวา่การเปิดเสรีกญัชาทาํใหรั้ฐสามารถควบคุมผูเ้สพไดม้ากข้ึน ทาํใหล้ดการพ่ึงพาการซ้ือขาย

กญัชาในตลาดมืด และทาํใหผู้เ้สพสามารถเสพกญัชาไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมถึงประหยดังบประมาณของรัฐ

ในการลงโทษหรือจบักมุผูใ้ชก้ญัชา(110)  

3. เช่ือวา่การเปิดเสรีกญัชาช่วยสร้างงาน กระตุน้เศรษฐกิจ และทาํใหรั้ฐไดร้ายไดจ้ากการเกบ็ภาษีมาก

ข้ึน Light และคณะ (2016) คาดการณ์วา่ การท่ีรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาไดเ้ปิดเสรีกญัชาในปี ค.ศ.

2014 ท่ีผา่นมา ทาํใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เกิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึนในปี ค.ศ.2015 จาํนวน 

18,005 ตาํแหน่ง (รวมงานท่ีเก่ียวกบัการเพาะปลูกและขายกญัชา) ทาํใหเ้ศรษฐกิจเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประมาณ 2.39 พนัลา้นดอลล่าร์ และรัฐสามารถเกบ็ภาษีได ้121 ลา้นดอลล่าร์ (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษี

ทางออ้ม) ซ่ึงมากกวา่ภาษีท่ีไดจ้ากคาสิโนประมาณร้อยละ 14 และมากกว่าภาษีท่ีเกบ็ไดจ้ากสุราประมาณ

สามเท่า และอาจใชก้ญัชาเป็นพืชส่งออกได้(111) 

 ขณะท่ีผูท่ี้คดัคา้นการเปิดเสรีกญัชากไ็ดย้กเหตุผลหลายประการข้ึนมาคดัคา้น อาทิ  

1. การเปิดเสรีกญัชา แมก้ระทัง่การอนุญาตใหใ้ชก้ญัชาเพ่ือการรักษาทางการแพทย ์ เช่น การอนุญาต

ใหผู้ป่้วยปลูกกญัชาไวท่ี้บา้นในปริมาณท่ีกาํหนด ยิง่เพ่ิมความเส่ียงต่อการ'ร่ัวไหล'ของกญัชาสู่ตลาดมืด 
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รายงานของ Salomonsen-Sautel และคณะ (2012) ระบุวา่กว่าร้อยละ 74 ของวยัรุ่นท่ีเขา้รับการรักษาเร่ืองการ

เสพติดกญัชาในสหรัฐอเมริกาไดเ้คยเขา้ถึงกญัชาจากโดยบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตใหถื้อครองกญัชาเพื่อการ

รักษาทางการแพทย์(112) 

2. การเปิดเสรีกญัชาเพิ่มความเส่ียงในทางสาธารณสุขและสงัคมวงกวา้ง ตวัอยา่งผลการศึกษาใน

ประเดน็น้ี เช่น Kim และ Monte (2016) รายงานวา่หลงัการเปิดเสรีกญัชาในรัฐโคโลราโด (ปีค.ศ.2000 เปิด

เสรีสาํหรับใชท้างการแพทย ์แต่กฎหมายเร่ิมมีผลจริงจงัปีค.ศ.2009 ปีค.ศ.2012 มีการลงประชามติใหเ้ปิดเสรี

กญัชาสาํหรับใชเ้พ่ือผอ่นคลาย โดยใหก้ฎหมายมีผลบงัคบัใชปี้ ค.ศ.2014) ทาํใหอุ้บติัการณ์ของเดก็และ

เยาวชนอาย ุ 9 ขวบข้ึนไป ท่ีมารับบริการท่ีแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในสังกดัของ Colorado Hospital 

Association ดว้ยเร่ืองพิษกญัชาเฉียบพลนั (acute cannabis intoxication) เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองอยา่งมีนยัสาํคญั 

จาก 15 รายต่อผูป่้วยใน 100,000 คน ในช่วงปี ค.ศ.2001 ถึง 2009 เป็น 28 รายต่อผูป่้วยใน 100,000 คน 

ในช่วงปี ค.ศ.2010 ถึง 2013(113) สอดคลอ้งกบัการสาํรวจของ Palamar และคณะ (2014) ซ่ึงไดส้อบถามความ

คิดเห็นนกัเรียนมธัยมปลายในสหรัฐอเมริกาท่ีไม่เคยใชก้ญัชาจาํนวน 6,116 คน และนกัเรียนมธัยมปลายท่ี

เคยใชก้ญัชาจาํนวน 3,828 คน การสาํรวจดงักล่าวรายงานวา่ ประมาณร้อยละ 10 ของนกัเรียนท่ีไม่เคยใช้

กญัชาระบุวา่จะลองใชก้ญัชาหากมีการเปิดเสรีกญัชา และร้อยละ 18 ของผูท่ี้เคยใชก้ญัชาแลว้ระบุวา่จะใชใ้ห้

มากข้ึนถา้มีการเปิดเสรี(114)  

3. ผูค้ดัคา้นมกัแยง้วา่ประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีอา้งโดยผูส้นบัสนุนการเปิดเสรีกญัชาไม่ไดค้าํนวณ

ตน้ทุนทางสงัคมอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนและตน้ทุนในการออกมาตรการควบคุมการใชก้ญัชา Evans (2013) รายงานวา่

รัฐโคโลราโดตอ้งลงทุนกวา่ 5.7 ลา้นดอลล่าร์ในปี ค.ศ.2012 ในการควบคุมการใชก้ญัชา ซ่ึงมากกวา่ภาษี

การคา้ท่ีเกบ็ไดจ้ากการอนุญาตใหใ้ชก้ญัชาทางการแพทยไ์ดใ้นปีเดียวกนั ซ่ึงมีค่าประมาณ 5.4 ลา้นดอลล่าร์

(115) อยา่งไรกต็ามเป็นการยากท่ีจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างการศึกษา  เน่ืองดว้ยแต่ละ

การศึกษาใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัในการคาํนวณต่างกนั 
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 เพ่ือใหเ้ห็นภาพของการเปิดเสรีกญัชาในต่างประเทศมากข้ึน ในท่ีน้ีไดย้กตวัอยา่งประเทศท่ีมีการ

เปิดเสรีกญัชามาเป็นกรณีศึกษา คือ สหรัฐอเมริกา และ เนเธอร์แลนด ์ 

1. สหรัฐอเมริกา—สหรัฐอเมริกาเปิดใหมี้การใชก้ญัชาทางการพทยใ์น 29 รัฐ และมี 8 รัฐท่ีอนุญาตให้

ครอบครองกญัชาและใชเ้พ่ือการผอ่นคลาย อาทิ อลาสกา้, แคลิฟอร์เนีย, วอชิงตนั, โคโลราโด, โอเรกอน, 

แมสซาชูเสตส์, เมน และเนวาดา (รูปท่ี 3)(113) ซ่ึงหากวา่ตามลายลกัษณ์อกัษรท่ีปรากฏในหมายท่ีบงัคบัใชท้ัว่

ประเทศ (federal law) กญัชาและกญัชงถูกจดัอยูใ่น Schedule I ตาม Controlled Substances Act (1970) นัน่

คือ เป็นสารท่ีมีความเส่ียงต่อการเสพติดสูงและไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์ การครอบครองกญัชาจึงถือวา่ผดิ

กฎหมายเวน้แต่เพ่ือการวิจยัท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารอาหารและยา(116)  

 อยา่งไรกต็ามในกฎหมายยอ่ยของแต่ละรัฐ (state law) ไดมี้การออกกฎหมายของตนเพ่ืออนุญาตให้

ใชห้รือครอบครองกญัชาได ้ หรือออกมาตรการ decriminalization แนวโนม้การเปิดเสรีกญัชามีมากข้ึน

เร่ือยๆ และยิง่ชดัเจนข้ึนในปี ค.ศ.2009 หลงัอยัการสูงสุดไดใ้หค้วามเห็นวา่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ให้

ความสาํคญัเป็นลาํดบัแรก (priority) ในการลงโทษหรือปราบปรามผูท่ี้ใชแ้ละครอบครองกญัชาเพ่ือ

ประโยชนท์างการแพทย ์หากการใชน้ั้นสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีระบุไวใ้นกฎหมายของแต่ละรัฐ(117) ในขณะ

ท่ีกญัชงไดมี้การกาํหนดขอ้ยกเวน้ไวใ้น Agricultural Act of 2014 ซ่ึงระบุวา่ มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานของ

รัฐสามารถปลูกกญัชงไดห้ากเป็นไปเพ่ือการวจิยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพในเชิงอุตสาหกรรม (research into 

industrial potential)(118) 
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รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาจาํแนกตามขอบเขตการเปิดเสรีกญัชา 

  

ท่ีมา: Kim และ Monte (2016)(113) 

 ในท่ีน้ีไดย้กตวัอยา่งสองรัฐในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีนโยบายเปิดกวา้งต่อกญัชา ไดแ้ก่ รัฐโคโลราโด

และวอชิงตนั ทั้งสองรัฐอนุญาตใหผู้ท่ี้อายเุกิน 21 ปีสามารถซ้ือกญัชาจากร้านคา้ปลีกท่ีไดรั้บอนุญาตปริมาณ

ไม่เกิน 28.5 กรัม มาตรการอ่ืนๆคลา้ยกบัมาตรการท่ีใชค้วบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ เช่น หา้มผูเ้สพกญัชา

ขบัข่ี(119) รัฐวอชิงตนัอนุญาตใหใ้ชก้ญัชาไดอ้ยา่งถูกกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 และมีการปรับปรุงกฎหมาย

เร่ือยมา แพทยท่ี์จะสั่งจ่ายกญัชาไดแ้ละผูป่้วยท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ญัชาเพือ่การรักษาตอ้งลงทะเบียนกบัรัฐ 

มีเอกสารประกอบการลงทะเบียนท่ีแสดงใบหนา้ของตน ร้านคา้ปลีกไม่อนุญาตใหมี้กญัชาในสต๊อกเกินกว่า 

60 วนั หรือเทียบเท่ากบักญัชา 15 ตน้ ในรัฐโคโลราโดมีการเปิดใหใ้ชก้ญัชาทางการแพทยไ์ดต้ั้งแต่ปี ค.ศ.

2000 โดยผูป่้วยถือครองกญัชาไดไ้ม่เกิน 2 ออนซ์ และใหใ้ชก้ญัชาไดเ้ฉพาะในสถานท่ีท่ีรัฐอนุญาตเท่านั้น 

ในปี ค.ศ.2012 ไดมี้การแกก้ฎหมายของรัฐ (Colorado Amendment 64) ใหใ้ชก้ญัชาเพ่ือการผอ่นคลายได ้ผูท่ี้
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อายเุกิน 21 ปี สามารถปลูกกญัชาท่ีบา้นไดไ้ม่เกิน 6 ตน้ และตอ้งมีไม่เกิน 3 ตน้ท่ีใหด้อกกญัชา ใหถื้อครอง

ไดไ้ม่เกิน 1 ออนซ์ขณะเดินทาง และอนุญาตใหเ้ป็นของขวญั (หา้มจาํหน่าย) แก่ผูท่ี้อายไุม่เกิน 21 ปี ไดไ้ม่

เกิน 1 ออนซ์ ในบางเมืองเช่น เดนเวอร์ มีกฎหมายยอ่ยท่ีเขม้ขน้กวา่กฎหมายของรัฐ เช่น ในแต่ละบา้น

อนุญาตใหป้ลูกกญัชาไดสู้งสุดเกิน 12 กรัม (แมใ้นบา้นนั้นจะมีผูอ้ายเุกิน 21 ปีมากกว่าสองคน) การปลูก

กญัชาท่ีบา้นใหใ้ชเ้พ่ือผอ่นคลายเท่านั้น หา้มจาํหน่าย การซ้ือขายตอ้งทาํท่ีร้านคา้ปลีกท่ีลงทะเบียนกบัรัฐ

เท่านั้น(120,121)  

2. เนเธอร์แลนด—์การเปิดเสรีกญัชาในเนเธอร์แลนดเ์ร่ิมในทศวรรษ 1970s จุดประสงคข์องการออก

กฎหมายเปิดเสรีกญัชาน้ีเพ่ือแยกระหวา่ง hard drugs อาทิ โคเคน และแอมเฟตามีน กบั soft drugs อาทิ 

กญัชา และยานอนหลบั(122) ร้านคา้ท่ีจะขายและใชเ้ป็นสถานท่ีใหเ้สพกญัชาไดเ้รียกวา่ coffee shops 

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งอายเุกินกวา่ 18 ปี กญัชาใน coffee shops ตอ้งเป็นสายพนัธ์ุท่ีมีสาร THC นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 

coffee shops ตอ้งอยูห่่างจากสถานศึกษาอยา่งนอ้ย 250 เมตร จาํหน่ายไดไ้ม่เกิน 5 กรัมต่อคน (เดิมจาํหน่าย

ได ้ 30 กรัม) หา้มทาํการโฆษณา หา้มมีกญัชาในสตอ๊กเกินกวา่ 500 กรัม ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีควบคุมให้

ผูใ้ชไ้ม่ก่อความรําคาญกบัชุมชน และในแต่ละเมืองสามารถกาํหนดโควตา้เพ่ือควบคุมการเปิด coffee shops 

ได ้การควบคุม coffee shops มีความเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ ในปี ค.ศ. 2012 มีการออกกฎให ้coffee shops สามารถ

รับลูกคา้เฉพาะท่ีเป็นสมาชิกกบัทางร้านเท่านั้น กฎหมายน้ีทาํการนาํร่องในจงัหวดัทางใตข้องเนเธอร์แลนด ์

แต่ต่อมาไดย้กเลิกมาตรการน้ีในปลายปีค.ศ.2012(123) คงเหลือไวแ้ต่มาตรการหา้มจาํหน่ายกญัชาแก่ผูท่ี้ไม่ใช่

ประชากรเนเธอร์แลนด ์ การปลูกกญัชาไวใ้ชเ้องท่ีบา้นถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย แต่ดว้ยมาตรการ 

decriminalization หากนอ้ยกวา่ 5 ตน้จะไม่มีโทษทางอาญา แต่ตาํรวจจะยดึกญัชาไว ้หากฝ่าฝืนมีโทษจาํคุก 

การถือครองกญัชาเกินกวา่ 5 กรัม ถือวา่มีไวจ้าํหน่าย ตอ้งโทษปรับ 3,500 ยโูร หากมากกว่า 30 กรัมตอ้งโทษ

จาํคุกสูงสุดสองปีหรือปรับ 16,750 ยโูร หรือทั้งจาํและปรับ(124) นโยบายในภาพรวมของ coffee shops เป็น
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ในลกัษณะจาํกดัการเติบโต คือ จะไม่ออกใบอนุญาตใหก้บัผูป้ระกอบการายใหม่แทน coffee shops ท่ีปิดไป 

ทาํใหจ้าํนวน coffee shops ลดลงอยา่งต่อเน่ือง (รูปท่ี 4) 

รูปท่ี 4 จาํนวน coffee shops ในประเทศเนเธอร์แลนด ์ระหวา่งค.ศ.1999 ถึง 2015 

  

ท่ีมา: ประยกุตจ์าก Bieleman และคณะ (2012)(125)  

อภปิราย  

ประเดน็ท้าทายของการใช้กญัชาทางการแพทย์และการเปิดเสรีกญัชาในประเทศไทย	

 จากผลการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ พอท่ีจะสรุปไดว้า่กญัชามีทั้งคุณและโทษ และการศึกษาเร่ือง

การนาํกญัชามาใชป้ระโยชน์จึงไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของเหตุผลทางการแพทยอ์ยา่งเดียว แต่ถูกผลกัดนัดว้ยหลายๆ

ปัจจยั เช่น ประวติัศาสตร์, ระบบกฎหมาย และเหตุผลทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประเดน็น้ีนาํไปสู่การอภิปรายอยา่ง

กวา้งขวางเร่ืองการเปิดเสรีกญัชา(6)  
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 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวเ้บ้ืองตน้ในส่วนบทนาํ วา่ประเทศไทยมีรายงานการใชก้ญัชาในตาํรับยาแพทยแ์ผน

ไทยเดิม สาํหรับบรรเทาอาการโรคลม, โรคริดสีดวง และหอบหืด เป็นตน้(13) ในปี พ.ศ.2558-2559 มีข่าวทาง

โทรทศันแ์ละหนงัสือพิมพจ์าํนวนมากอา้งถึงผูเ้ช่ียวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนสนบัสนุนใหมี้การ

ทบทวนแกไ้ขพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 เพ่ือถอนกญัชาจากรายการยาเสพติดประเภทท่ี 5 

เพ่ือเปิดโอกาสใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ ก่อนหนา้นั้นในปี พ.ศ.2556 คณะรัฐมนตรีได้

อนุมติัใหมี้การแกไ้ขกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ.2539) และมีการออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เร่ืองการระบุช่ือและ

ประเภทยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี 12) กาํหนดเพ่ิมเติมเง่ือนไขใหย้กเวน้เปลือกแหง้, แกนลาํตน้แหง้ และ

เส้นใยแหง้ของกญัชา ไม่ใหเ้ป็นยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 การแกไ้ขน้ีเป็นเสมือนการเปิดช่องใหก้บั

การใชป้ระโยชนจ์ากเส้นใยของกญัชงได ้ (เพราะในพระราชบญัญติัใหโ้ทษ พ.ศ.2522 กญัชงเป็นชนิดยอ่ย

ของกญัชา) ต่อมาไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2557 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและ

การออกใบอนุญาตเฮมพ ์ (Hemp) พ.ศ. .... มีสาระสาํคญั คือ กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการขอรับใบอนุญาต

ผลิต จาํหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองกญัชง และกาํหนดคุณสมบติัของผูข้อรับในอนุญาตปลูกกญัชง(126)  

 ในปี พ.ศ.2559 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเพ่ิมเติมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ

อนุญาตผลิต จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 4 หรือใน

ประเภท 5  พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสาํคญัคือ ปรับปรุงหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการ

อนุญาตผลิต จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 4 หรือ 

5(127) สถานการณ์ดงักล่าวสอดรับกบักระแสการเรียกร้องใหมี้การเปิดเสรีกญัชา(16) แต่ข่าวในช่วงเวลา

ดงักล่าวค่อนขา้งสบัสนว่า คาํวา่ 'เปิดเสรี' มีความหมายครอบคลุมเพียงใด  ตวัอยา่งเช่น การพาดหวัข่าวใน

เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง พูดถึงการ'เปิดเสรีกญัชา' แต่รายละเอียดข่าวอา้งถึงความเห็นของนกัวิจยัจาก

มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงว่าตอ้งการใหมี้การใชก้ญัชาเพ่ือการแพทย ์เท่านั้น(128) 
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 บทเรียนจากต่างประเทศแสดงใหเ้ห็นว่า การ 'เปิดเสรี' กญัชามีไดห้ลายระดบั ตั้งแต่การเปิดใหมี้การ

วิจยัและพฒันายาท่ีเป็นสารสกดัของกญัชา การใชก้ญัชาโดยตรง (เช่น ใชด้อก หรือใบ) เพ่ือประโยชน์ทาง

การแพทย ์ จนถึงการใชเ้พ่ือการผอ่นคลาย ในประเดน็น้ียงัรวมไปถึงกระบวนการ decriminalization ทั้งน้ี

ความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐหลายๆฝ่ายมีความสอดคลอ้งกนั คือ สนบัสนุนใหมี้การวิจยัและพฒันากญัชา

เพ่ือใชป้ระโยชนท์างการแพทย ์ แต่การเปิดเสรีกญัชามากกวา่นั้นยงัมีความเห็นท่ีขดัแยง้กนัอยู ่ ฝ่ายท่ีคา้น

เร่ืองการเปิดเสรีกญัชาใหค้วามเห็นวา่ ยงัไม่มีการศึกษาวจิยัท่ีรอบดา้น และแมก้ระทัง่ยาเสพติดถูกกฎหมาย

ในปัจจุบนั เช่น บุหร่ีหรือสุรา กย็งัมีการควบคุมไม่เพยีงพอ การเปิดเสรีกญัชาจึงเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทาง

สงัคมมากข้ึน(129) หรือแมก้ระทัง่หากมาใชท้างการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุขมีศกัยภาพการควบคุมการใช้

ท่ีเหมาะสมไดเ้พียงใด ตวัอยา่งเช่น เคตามีน ยงัมีการใชเ้ป็นสารเสพติดในวยัรุ่นอยา่งแพร่หลาย ทั้งๆท่ีตาม

กฎหมายอนุญาตไทยใหใ้ชท้างการแพทยเ์ท่านั้น(130)  

 ปัจจุบนัแนวโนม้กฎหมายท่ีเก่ียวกบักญัชามีแนวโนม้ท่ีผอ่นคลายมากข้ึน ในปี พ.ศ.2559 

คณะกรรมการอาหารและยาไดช้ี้แจงว่าไดส่้งจดัทาํร่างแกไ้ขพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ส่ง

ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) พิจารณาแลว้ (ในช่วงเวลาดงักล่าว ปปส.กาํลงั

จดัทาํร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงมีการรวบรวมกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดหลายฉบบับรรจุไวเ้ป็นร่าง

ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบบัเดียว)(131) สาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญติัฉบบัแกไ้ขน้ี อาทิ ในมาตราท่ี 

6 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมเห็นสมควรเพ่ือประโยชนใ์นการวิจยัของพืชท่ีเป็นหรือให้

ผลผลิตเป็นยาเสพติด รัฐมนตรีมีอาํนาจใหท้ดลองเพาะปลูกพืชยาเสพติด ผลิต และทดสอบ และให้

ครอบครองในพ้ืนท่ีควบคุม(132) หรือมาตรา 76 ท่ีเสนอแกไ้ข ระบุวา่ หา้มมิใหผู้ใ้ดเสพยาเสพติดใหโ้ทษ

ประเภท 5 เวน้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนดตาํรับยาท่ีใหเ้สพเพื่อการรักษาโรค 

การเสนอแกไ้ขพระราชบญัญติัในลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การวจิยัทางการแพทยไ์ด ้

อยา่งไรกต็ามกมี็ฝ่ายคดัคา้นวา่การแกไ้ขกฎหมายในลกัษณะดงักล่าวมีผลเสีย เพราะคาํวา่ 'ตาํรับยา' ทาํให้
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ผูป่้วยขาดโอกาสในการใชก้ญัชาในลกัษณะยาสมุนไพร และตอ้งรอใหมี้การวิจยัในมนุษยแ์ละใชเ้วลานาน

กวา่จะมีการพฒันาเป็นตวัยาแผนปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการเอ้ือประโยชนต่์อบริษทัยาต่างประเทศ(129) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ประเดน็ท่ีถกเถียงกนัจึงไม่ไดเ้นน้ไปท่ีเร่ืองประโยชน์และโทษของ

กญัชา แต่เป็นประเดน็เร่ือง (1) ความพร้อมในการควบคุม โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข วา่มีความพร้อม

ในการกาํกบัดูแลการใชก้ญัชามากนอ้ยเพียงใด และ (2) กฎหมายท่ีมีอยู ่ 'เอ้ือ' หรือ 'ขดัขวาง' การวิจยัการใช้

ประโยชนจ์ากกญัชาเพียงใด ซ่ึงทั้งสองประเดน็น้ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของรายงานฉบบัน้ี ในอนาคตจึงควร

มีงานวิจยัเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินความพร้อมของรัฐในการควบคุมการใชก้ญัชา ขอ้มูลดงักล่าวน้ีน่าจะเป็น

ประโยชนส์าํหรับการตดัสินใจเชิงนโยบายต่อไป  

 อยา่งไรกต็ามหากถอดบทเรียนจากต่างประเทศจะพบวา่  (1) ในประเทศท่ีมีการเปิดกวา้งเร่ืองการใช้

กญัชามกัใชเ้วลาเตรียมการค่อนขา้งนาน และการแกไ้ขกฎหมายกก็ระทาํอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยมกัคง

กฎหมายหลกัเร่ืองการควบคุมกญัชาไว ้ (เช่น federal law ของสหรัฐอเมริกา) แต่ปรับกฎหมายเฉพาะพ้ืนท่ี 

หรือกฎหมายชั้นรองลงมาเพ่ือใหมี้การนาํกญัชามาใชป้ระโยชนท์างการแพทยไ์ด ้ ซ่ึงการแกไ้ขกฎหมาย

ไม่ใช่มาตรการเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ความเขม้งวด และตอ้งใหค้วามใส่ใจใน

รายละเอียดมาก ทั้งการควบคุมผูป้ระกอบการ และผูซ้ื้อ รวมถึงการบาํบดัผูเ้สพยา และ (2) เม่ือมีประเดน็

เร่ืองขอ้ถกเถียงเก่ียวกบักญัชา การกาํหนดขอบเขตของขอ้ถกเถียงใหช้ดัเจนมีความสาํคญัอยา่งยิง่ วา่ขณะน้ี

กาํลงัอภิปรายเร่ืองการใชก้ญัชาทางการแพทย ์ หรือการเปิดเสรีกญัชาสาํหรับใชเ้พ่ือผอ่นคลาย Pinkas และ

คณะ (2016) ระบุวา่ท่ีผา่นมาประเดน็เร่ืองการเปิดเสรีกญัชามกัถูกสนบัสนุนโดยกลุ่มลอ้บบ้ียสิต ์หรือองคก์ร

ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการเปิดเสรีกญัชา ซ่ึงลว้นเป็นคนละประเดน็กบัการใชก้ญัชาทางการแพทย ์ หากเป็น

ประเดน็เร่ืองการใชก้ญัชาทางการแพทย ์ Pinkas และคณะ (2016) เสนอว่า พึงจาํกดัใหเ้ป็นการอภิปรายใน

หมู่ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น(133)  



41 

 

 ขณะเดียวกนัแมมี้หลกัฐานท่ีเช่ือไดว้า่กญัชามีประโยชน์ทางการแพทย ์ ตวักญัชาเองกไ็ม่พึงไดรั้บ

สิทธ์ิพิเศษในการเขา้สู่ตลาดยาเหนือกว่ายาชนิดอ่ืนๆ ตวัอยา่งในประเทศไทย การผลิต และการนาํยาตวั

หน่ึงๆออกสู่ตลาดนั้นตอ้งดาํเนินการภายใตก้ฎหมายหลายฉบบั อาทิ พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510, 

พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 และ พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 เพือ่มัน่ใจวา่ยาท่ีออกมาใชก้บัผูป่้วยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัสากล เช่น มีการศึกษา

ชีวสมมูล (bioequivalence), มีหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice–GMP), มี

หลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการศึกษาทางคลินิก (Good Clinical Practice–GCP) และมีหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีใน

การศึกษาทางหอ้งปฏิบติัการ (Good Laboratory Practice–GLP) หรือแมจ้ะใชก้ญัชาในลกัษณะท่ีเป็นแพทย์

แผนไทยกต็อ้งผา่นการข้ึนทะเบียนตาํรับใหถู้กตอ้งเสียก่อน(134) 

ข้อจํากดัการศึกษา	

 แมผู้วิ้จยัไดพ้ยายามรวบรวมมุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบักญัชา รายงานฉบบัน้ีกย็งัมีขอ้จาํกดับาง

ประการ อาทิ (1) เน่ืองดว้ยรายงานฉบบัน้ีไม่ไดท้าํการทาํการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบข้ึนมาใหม่ 

จึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะปราศจากอคติทั้งในขั้นตอนการรวบรวมวรรณกรรมและการวิเคราะห์ขอ้มูล เหตุท่ี

ไม่ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบข้ึนมาใหม่ เน่ืองดว้ยการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ

เหมาะกบัคาํถามวิจยัท่ีลึกและมกัใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) มากกว่าเพ่ือสะทอ้นมุมมอง

ท่ีหลากหลาย  แต่การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบมีขอ้ดีตรงท่ีมีความเส่ียงต่ออคตินอ้ยกวา่, (2) ผูว้ิจยั

สืบคน้วรรณกรรมจากฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นหลกั ดงันั้นอาจพลาดการทบทวนวารสารหรือบทความ

ท่ีไม่ไดตี้พิมพใ์นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือบทความท่ีเป็น grey literature, (3) ยงัมีประเดน็ท่ีสาํคญัท่ียงัไม่ได้

ทบทวน เช่น ประเดน็เร่ืองสิทธิบตัรยา หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองดว้ยประเดน็เหล่าน้ีมีความ

ละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดมาก มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบกฎหมายของทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นการ

ยากท่ีจะศึกษาใหค้รบถว้นในเวลาท่ีจาํกดั การศึกษาวจิยัเพ่ิมเติมในประเดน็น้ีจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ และ 
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(4)  ความมุ่งหวงัในการใชก้ญัชาทางการแพทยต์อ้งเป็นไปเพื่อตอบโจทยท่ี์ใหญ่กว่า คือทาํอยา่งไรใหผู้ป่้วย

ไดเ้ขา้ถึงยาไดอ้ยา่งปลอดภยั เท่าเทียม และไม่ก่อภาระค่าใชจ่้ายมากเกินไป ดว้ยเหตุน้ีกญัชาจึงอาจไม่ใช่

คาํตอบเดียวของคาํถามน้ี เพราะ มีปัจจยัหลายอยา่งในการเขา้ถึงยา เช่น ความไม่พร้อมของระบบบริการ

สาธารณสุข หรือการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์ ดงันั้นการนาํผลการศึกษาวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ช ้ จึง

ควรคาํนึงถึงปัจจยัเชิงระบบอ่ืนๆดว้ย 

บทสรุป 

 กญัชาเป็นพชืท่ีมีสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทและมีฤทธ์ิเสพติด ในอดีตมีรายงานการใชก้ารใช้

กญัชาเพ่ือประโยชน์หลายประการ เช่น เพ่ือการผอ่นคลาย เป็นยาสมุนไพร หรือใชเ้ส้นใยกญัชาในการทาํ

ส่ิงประดิษฐต่์างๆ กญัชาถูกจดัไวใ้นรายการยาเสพติดในกฎหมายของหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

การวิจยัในอดีตจนถึงปัจจุบนับ่งช้ีว่ากญัชามีผลเสียหลายประการ โดยเฉพาะผลเสียในระยะยาวต่อการ

ทาํงานของสมองและยงัเพ่ิมความเส่ียงต่อการเสพส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน อยา่งไรกต็ามงานวิจยัเร่ืองประโยชน์

ทางการแพทยข์องกญัชากมี็มากข้ึนเร่ือยๆ แมส่้วนใหญ่เป็นงานวิจยัในหอ้งปฏิบติัการกบัสัตวท์ดลอง 

งานวิจยัการใชป้ระโยชนข์องกญัชาในมนุษยม์กัเป็นงานวิจยัขนาดเลก็และเปรียบเทียบผลการรักษาเทียบกบั

ยาหลอก การเปิดกวา้งต่อการใชก้ญัชาในต่างประเทศมีหลายระดบั ตั้งแต่การอนุญาตใหใ้ชย้าท่ีผลิตจากสาร

สกดัจากกญัชา หรือมีโครงสร้างโมเลกลุของยาคลา้ยสารท่ีพบในกญัชา เพือ่การรักษาในบางโรค เช่น ลด

อาการเกร็งในโรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็, ลดอาการอาเจียนในผูป่้วยท่ีไดย้าเคมีบาํบดั และเพิม่ความอยาก

อาหารในผูป่้วยเอดส์ ในกรณีท่ีผูป่้วยท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแนวทางการรักษาปกติ  ในบาง

ประเทศอนุญาตใหใ้ชพื้ชกญัชาเพ่ือประโยชนท์างการรักษา ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของแพทย ์ ในบางประเทศ

อนุญาตใหใ้ชก้ญัชาเพ่ือการผอ่นคลาย ในบางประเทศลดโทษทางอาญาในการเสพและถือครองกญัชา 

บทเรียนจากต่างประเทศท่ีสาํคญัคือ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบักญัชามกัทาํในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 
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และมีการวางมาตรอ่ืนๆเสริมอยา่งเขม้ขน้เพือ่ป้องกนัการใชก้ญัชาในทางท่ีผดิ หากประเทศไทยจะดาํเนิน

นโยบายท่ีเก่ียวกบักญัชาในทิศทางดงักล่าว การแยกประเดน็อภิปรายเร่ืองการเปิดเสรีกญัชาออกจากการใช้

กญัชาทางการแพทยจึ์งมีความสาํคญัเพ่ือป้องกนัความสบัสนในสงัคม รวมถึงรัฐไทยพึงประเมินตนเองวา่มี

ขีดความสามารถในการกาํกบัดูแลการใชก้ญัชาไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพ่ือใหก้ารดาํเนินนโยบายท่ีเก่ียวกบั

กญัชาเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
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