กัญชากับการรักษาโรค (Therapeutic Potential of cannabis)
ดร. ภญ. ผกาทิ พย์ รืนระเริ งศักดิ
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กัญชา เป็ นพืชในวงศ์ Cannabidaceae มี สายพันธุ์ทพบบ่
ี อยคือ Cannabis sativa, Cannabis indica
และ Cannabis rudealis สํา หรับสายพัน ธุ์ทีพบมากในประเทศเทศไทยจะเป็ นสายพัน ธุ์ Cannabis sativa ซึง
สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นลักษณะอากาศแบบร้อนชืน
ลักษณะการใช้กญ
ั ชาในอดีตมี ลักษณะตามชือเรียกคือ การใช้ผงแห้งของใบและดอกมามวนเป็ นบุหรี
สูบ ซึงชาวเม็กซิกนั เรียกว่ามาริฮวานา (Marijuana) และการใช้ยางจากต้นมาเผาไฟและสูดดมตามภาษาอาหรับ
ทีเรียกว่าแฮฌอีฌ (Hashish) จากประวัติศาสตร์พบว่าการใช้ก ญ
ั ชาเพือรักษาโรคนันเริมขึนในประเทศจีนเมือ
ปี ก่อนคริสตกาล (BC) จักรพรรดิเสินหนิงของจีน (Shun Nung;
ปี ก่อนคริสตกาล) ซึงเป็ นผูค้ ้นพบ
วิธกี ารชงชาและการดืมชา เป็ นผู้อธิบายสรรพคุณทางยาของพืชกัญ ชาในตํารายาสมุนไพรจีนเป็ นครังแรก และ
ริเริมให้มกี ารเพาะปลูกพืชกัญชาเพือใช้เป็ นยารักษาโรคนับจากนันเป็ นต้นมา
การปลูกกัญชาได้ขยายไปในประเทศเพือนบ้านในแถบเอเชีย และประเทศอินเดีย จนกระทังในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) นายแพทย์ชาวอังกฤษ (William O’Shaughnessy) ซึงขณะนันกําลังปฏิบตั งิ านอยูใ่ นประเทศ
อินเดียได้ทาํ การทดลอง และค้นพบว่ากัญชานันมีสรรพคุณทางการแพทย์ สามารถใช้ระงับอาการปวด เพิมความ
อยากอาหาร ลดการอาเจียน คลายกล้ามเนือ และลดอาการชักได้ โดยได้ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั นี ในวารสารทางยา
ในสมัยนันและได้มกี ารใช้กญ
ั ชาเพือประโยชน์ทางการแพทย์กนั อย่างแพร่หลายทังในประเทศอังกฤษและในกลุ่ม
ประเทศตะวันตก ตลอดจนมีการซือขายกัญชาในร้านยาทัวไปได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย มีการบรรจุสรรพคุณทางยา
ของสารสกัดจากกัญชา และยาทิงเจอร์ใน British Pharmacopoeia และ United States Pharmacopoeia มีการ
บันทึกในประวัตศิ าสตร์ดว้ ยว่า แพทย์มกี ารสังจ่ายกัญชาเพือใช้ลดอาการปวดประจําเดือนแก่พระราชินีวคิ ตอเรีย
ของประเทศอังกฤษ จนกระทังในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) ในประเทศอเมริกา ได้มกี ารรายงานว่าการใช้กญ
ั ชา
มีผลทําให้ผใู้ ช้ขาดสติ เกิดอาการประสาทหลอน และก่อให้เกิดอาชญากรรมขึนได้ จึงมีการถอนกัญชาออกจาก
United States Pharmacopoeia และยกเลิกการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรค มีการห้ามใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรคใน
อังกฤษและยุโรปในตังแต่ในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) เป็ นต้นมา ในประเทศไทยกัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพ
ติด ให้โ ทษประเภท ตามพระราชบัญ ญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติด ให้โ ทษ พ.ศ.
แต่ ไ ด้ มีก ารประกาศ
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฉบับใหม่ (ฉบับที ) พ.ศ.
ในวันที กุมภาพันธ์ พ.ศ.
ซึง
อนุ ญาตให้สามารถนํ ามาใช้ในกรณีจําเป็ นเพือประโยชน์ ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผูป้ ่ วย หรือการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนาการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ได้

ความสับสนระหว่างต้นกัญชงและกัญชา
พืชทังสองชนิดเป็ นพืชในสายพันธุ์เดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ย่อย โดยกัญชา จะมีชอทางวิ
ื
ทยาศาสตร์ว่า
Cannabis sativa L. Subsp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist ส่วนกัญชง (Hemp) จะมีชอทางวิ
ื
ทยาศาสตร์
ว่า Cannnabis sativa L. Subsp. ซึง Sativa พืชทัง ชนิดมีล กั ษณะภายนอกทีแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น
ความสูงของต้น (กัญชงสูงกว่ากัญ ชา) ลักษณะการเรียงตัวของใบ (กัญชงเรีย งตัวห่างกว่ ากัญชา) และจํานวน
แฉกของใบ (กัญชงมากกว่ากัญชา) นอกจากนีต้นกัญชงให้ปริมาณเส้นใยในปริมาณมากกว่าต้นกัญชาถึง %
โดยต้นกัญชงมีเส้นใยทีมีคุณภาพสูงและสามารถใช้ผลิตเชือก กระดาษและนํ ามาทอผ้าได้ เมล็ดกัญชงมีโปรตีน
สูงและนํามันในเมล็ดกัญชงมีกรดไขมัน Omega-3 ซึงเป็ นกรดไขมันชนิดเดียวกันกับทีพบในนํามันปลา อย่างไร
ก็ตามพืชทังสองชนิดจัดเป็ นพืชเสพติดประเภท ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ.
เนืองจากมี
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-tetrahydrocannabinol, หรือ THC) ซึงเป็ นสารเสพติดและมีฤทธิกระตุ้น
ประสาท แต่ ต้น กัญชงมีใ นปริมาณทีน้ อ ยกว่ า และไม่เ หมาะทีจะใช้เ สพ แต่ เ มือต้น ปี พ.ศ.
กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงเรือง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตผลิต จําหน่ าย นํ าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครอง และได้ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เมือวันที มกราคม พ.ศ.
โดยให้รฐั มนตรีเจ้ากระทรวง
สามารถอนุ ญาตให้มกี ารเพาะปลูกพืชกัญชงเพือสกัดเป็ นยารักษาโรคในพืนทีทีรัฐมนตรีกําหนดได้ และในวันที
ธันวาคม พ.ศ.
มีการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนธ.) เพือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที ) และเห็นชอบให้กญ
ั ชาและกระท่อมซึงเป็ นยาเสพติดประเภท สามารถถูกนํ าไป
ศึก ษาวิจ ัย เพือประโยชน์ ท างการแพทย์ และสามารถนํ า ไปใช้ใ นการรัก ษาโรคภายใต้ก ารควบคุ มดู แ ลเพือ
ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านัน ล่าสุดได้มกี ารประกาศเป็ นพระราชบัญ ญัติ ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ) พ.ศ.
ในวันที กุมภาพันธ์ พ.ศ.
ซึงสามารถนํากัญชามาใช้ในกรณีจาํ เป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ
การแพทย์ การรักษาผูป้ ่ วย หรือการศึกษาวิจยั และพัฒนาการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ได้ และยังระบุไว้ว่าหากมี
ในครอบครองไม่เกินปริมาณจําเป็ นทีใช้รกั ษาโรคเฉพาะตัว พร้อมมีหนังสือรับรองการใช้งานจากผูอ้ นุญาต ก็จะ
ไม่ผดิ กฎหมาย แต่หากมีในครอบครองเกินปริมาณทีกําหนด จะถือว่าเป็ นการผลิตหรือมีเพือจําหน่าย และถ้าไม่
มีใบอนุญาตจําหน่ายตาม พ.ร.บ. ก็จะได้รบั โทษตามกฏหมาย
การค้นพบสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol : CBD) และผลทางเภสัชวิ ทยา
ความสําเร็จในการสกัดสารสําคัญจากต้นกัญชาเริมขึนในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) แต่ไม่สามารถสกัด
สารให้บริสุทธิได้เนืองจากขีดจํากัดของเครืองมือทีมีอยู่ในขณะนัน จนกระทังมีการค้นพบวิธวี เิ คราะห์แบบใหม่
คือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ Spectrometric method ในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) ซึงทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกสารบริสุทธ์ชนิดต่างๆ จากต้นกัญชาออกมาได้ ตลอดจนสามารถ
วิเ คราะห์ ห าสู ต รโครงสร้ า งทางโมเลกุ ล ของสารแต่ล ะชนิ ด ได้ จากการศึก ษาดัง กล่ า วพบว่ า ต้น กัญ ชามี
ส่วนประกอบของสารเคมีมากกว่า
ชนิด โดยมากกว่า ชนิดเป็ นสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids)
มีองค์ประกอบหลักคือ THC และสารชนิ ดอืนในกลุ่ มเดีย วกัน เช่น Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD),
Cannabichtomme (CBC), Cannabigerol (CBG) เป็ นต้น , นอกจากนีได้มกี ารสังเคราะห์สารทีเป็ นอนุพนั ธ์ของ
สาร THC ขึนมาใหม่อกี หลายชนิด รวมถึงการค้นพบกลไกการออกฤทธิของสารในกลุ่มนี

THC เป็ น psychoactive compound ซึงส่วนใหญ่จะจับ กับ cannabinoid receptors ซึงพบอยู่ กลุ่ ม
หลักคือ CB1 และ CB2 โดย CB1 จะพบมากที ( ) ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nerve system) โดยเฉพาะ
ในส่ว น basal ganglia, hippocampus, cerebellum และ cortex ซึงสะท้อ นกลไกการเกิด psychotropic effect
ของ THC ซึงเป็ นองค์ประกอบหลักในสารสกัดกัญชา และ (2) ในระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve
system) ในขณะที CB2 receptors จะพบทีเนือเยือระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย (Immune system) , ดังนันจึงมี
ผลต่อ ความอยากอาหาร การย่อยอาหาร อารมณ์ ความรูส้ กึ ความจํา การเรียนรู้ และพฤติกรรม นอกจากนียังมี
การค้นพบว่าอาจมี receptors อืนๆ ทีอาจมาทําหน้าทีเช่นเดียวกับ cannabinoids receptors
ในทางกลับ กัน CBD มีค วามสามารถในการจับ กับ CB และ CB2 receptors แบบโดยตรงได้เ พีย ง
เล็ ก น้ อ ย แต่ มีล ัก ษณะเป็ น negative allosteric modulator กับ CB1 receptor ซึ งส่ ง ผลกับ การทํ า งานกั บ
receptors อืนๆ ทําให้สามารถลดอาการปวด อาการอักเสบ และลดความกังวลได้ การค้นพบกลไกการออกฤทธิ
ของสารกลุ่ ม นี รวมถึง การค้ น พบ endocannabinoids ซึ งเป็ น endogenous agonists ของ cannabinoids
receptors เช่น N-arachidonoyl-ethanolamine (AEA; anandamide) และ 2-arachidonoylglycerol (2-AG) ทํา
ให้มคี วามเข้าใจในกลไกการออกฤทธิของสารกลุ่ม นีรวมถึงผลข้า งเคีย งมากยิงขึน และมีการนํ ามาวิจัย เพือ
ประโยชน์ในการรักษาอาการหรือโรคต่างๆ ตามทีได้รวบรวมมาดังต่อไปนี
การศึกษาวิ จยั เกี ยวกับการใช้ กญ
ั ชาในการักษาอาการและโรคต่างๆ
1. ลดอาการคลืนไส้ อาเจียนจากการได้รบั เคมีบาํ บัด (Antiemetic effect)5: สาร Nabilone และ Dronabinol เป็ น
สารสังเคราะห์ทเป็
ี นอนุ พนั ธ์ของสาร THC ซึงมีผลการวิจยั ทางคลินิกยืนยันว่า Nabilone มีประสิทธิภาพใน
การลดอาการคลืนไส้ อาเจียนในผู้ป่วยทีได้ร บั ยาเคมีบําบัดได้ด กี ว่ายา Prochlorperazine, Domperidone
และ Alizapride ทีใช้อยู่ในขณะนัน และได้ร บั การอนุ มตั ใิ ห้ใช้ในประเทศแคนาดาตังแต่ปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) เป็ นต้นมา ขณะทีผลการวิจยั ทางคลินิ กของ Dronabinol นันพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการ
คลืนไส้ อาเจีย นได้ดีก ว่า ยา Chlorpromazine และมีประสิท ธิภ าพเทีย บเท่า กับ ยา Metoclopramide และ
Thiethylperazine ดั ง นั น ทั ง Nabilone ( CesametTM Valeant Pharmaceuticals North America) แ ล ะ
Dronabinol (Marinol®; Solvay Pharmaceuticals, Inc) จึงได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้ขายในประเทศอเมริกา (ค.ศ.
1985, พ.ศ.
) และ แคนาดา (ค.ศ.
, พ.ศ.
) ตามลําดับ
2. เพิมความอยากอาหารในผูป้ ่ วยมะเร็งและเอดส์ (Appetite stimulation) : ผลการวิจยั พบว่าสาร THC สามารถ
ช่วยเพิมความอยากอาหารให้ผปู้ ่ วยมะเร็งและเอดส์ เมือมีการทดลองใช้ทางคลินิกเป็ นเวลา - สัปดาห์ และ
ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้สาร Dronabinol ซึงเป็ นอนุพนั ธ์ของสาร THC เพือเพิมความอยากอาหารได้ในประเทศ
แคนาดา (Marinol®; Solvay Pharmaceuticals, Inc)
3. ลดอาการปวด (Analgesic effect)5,6: สารในกลุ่ มแคนนาบินอยด์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ THC สามารถใช้ล ด
อาการปวดแบบฉับพลัน และแบบเรือรัง (Acute และ Chronic pain) โดยเฉพาะการใช้เพือระงับการปวดแบบ
เรือรังนัน นับเป็ นสาเหตุหลักของการใช้สารสกัดกัญชาในการลดอาการปวด ได้มกี ารทดลองทางคลินิกและ
พบว่าสาร THC ในขนาด . หรือ . มิล ลิกรัม สามารถช่วยลดอาการปวดเรือรัง (central neuropathic

4.

5.

6.

7.

pain) และช่ ว ยให้ ผู้ป่ วยสามารถนอนหลั บ ได้ เ พิมขึน มีก ารตั งตํ า รับ ยาสเปรย์ (Oromucosal spray,
Nabiximols) โดยใช้ส่วนผสมของ THC และ CBD ซึงสามารถช่วยลดอาการปวดข้อ (Rheumatoid arthritis)
แต่สาํ หรับอาการปวดเรือรังในผูป้ ่ วยมะเร็งนันยังไม่มขี อ้ สรุปทางคลินิกทีชัดเจน
ลดอาการปลอกประสาทเสือม (Multiple sclerosis, MS) 5,6 : MS เป็ นความผิดปกติทางระบบประสาทซึงมัก
เกิดร่วมกับการหดเกร็งของกล้ามเนือซึงจะทําให้เกิดอาการปวดรุนแรงและมีอาการปวดแบบเรือรัง และพบว่า
ทังผู้ป่วยกลุ่มทีได้รบั THC เพีย งชนิ ดเดียว และผู้ป่วยกลุ่มทีได้รบั ยาทีมีส่วนผสมของ THC และ CBD ใน
อัตราส่วน ต่อ . สามารถช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนือและช่วยบรรเทาอาการปวดดังกล่าวและ
ช่วยให้ผปู้ ่ วยสามารถนอนหลับได้ ในการทดสอบทางคลินิกโดยไม่พบอาการข้างเคียงทีร้ายแรง แต่อย่างไร
ตํารับยาทังสองชนิดนี (อัตราส่วนของ THC:CBD เท่ากับ 1:0.9) ได้รบั อนุญาตให้สามารถสังจ่ายได้ในประเทศ
แคนาดา (Sativex®; GW Pharmarceutical; ค.ศ.
(พ.ศ.
)) อังกฤษ และ อเมริกา
ช่วยควบคุมอาการลมชัก (Epilepsy)5 : ผูป้ ่ วยโรคลมชักคิดเป็ น % ของประชากรโลก และพบว่าผูป้ ่ วย % ยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้โดยใช้ยาทีมีอยู่ในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องมีการวิจยั เพือหาตัวยาชนิ ด
ใหม่ มีก ารทดลองในสั ต ว์ ท ดลองโดยใช้ CBD และพบว่ า CBD สามารถต้ า นอาการชัก ได้ ด ี (เป็ น
Anticonvulsant ทีดี) และไม่มคี วามเป็ นพิษต่อระบบประสาท ต่อมามีการทดลองทางคลินิกในผูป้ ่ วยทีประสบ
ปั ญหาไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ เมือให้ยากันชัก ร่วมกับการให้ CBD 200- มิลลิกรัม. ต่อวันเป็ น
เวลา - สัปดาห์ พบว่า % ของผูป้ ่ วย ไม่เกิดอาการชักตลอดการศึกษา และอีก % มีอาการดีขนอย่
ึ าง
ชัด เจน อย่างไรก็ตามมีผลข้างเคีย งเกิดขึนในผู้ท ีได้รบั CBD คือทําให้เกิดอาการง่ว งนอน การศึกษาวิจ ัย
เพิมเติมด้วยการใช้ CBD ชนิดเดียวทําให้เราสามารถเข้าใจกลไกการออกฤทธิของ CBD ได้ดมี ากขึน และใน
การศึกษาทางคลินิ ก ของ Epidolex® (GW Pharmaceuticals) ซึงมี CBD เป็ นสารสําคัญ พบว่าสามารถใช้
รัก ษาอาการชั ก แบบควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ด้ ว ยยา (intractable epilepsy) เช่ น Dravet and Lennox-Gastaut
syndromesได้ และได้รบั การอนุมตั โิ ดย U.S. FDA ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
ให้สามารถใช้ในการรักษา
อาการชักทัง ชนิดดังกล่าว
ลดความดันในตาของผูป้ ่ วยต้อหิน (Glaucoma)5 : ต้อหินเป็ นโรคทีเกิดจากการเสือมของขัวประสาทตา ส่งผล
ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ เนืองจากมีความดันในลูกตาสูง มีการศึกษาความสามารถของสาร THC,
0.01-0.1% eye drop solution เพือช่วยลดความดันในลูกตาและพบว่าขนาด . - . % THC สามารถช่วย
ลดความดันในลูกตาของผูป้ ่ วยต้อหินได้ แต่เป็ นการออกฤทธิในระยะสัน - ชัวโมงเท่านัน แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่ายานีก่อให้เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ในระหว่างใช้ ดังนันการพัฒนาตํารับ (Formulation) และรูปแบบการ
ให้ (Dosage form design) อาจสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ป้ องกันและรักษาอาการสมองฝ่ อ (Neurodegeneration and neuroprotection)4,5 : การทดลองเพือศึกษาใน
ผูป้ ่ วย Parkinson ในประเทศอังกฤษ โดยใช้ สารสกัดจากต้นกัญชา และ Nabilone พบว่า สารทัง ชนิดไม่มี
ผลต่อการรักษาโรค Parkinson แต่อย่างไรก็ตามหลังจากมีการค้นพบ Cannabinoid receptors (CB1, CB )
ในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) และจากผลการวิจยั ต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั พบความเป็ นไปได้ในการใช้สารกลุ่ม
acid cannabinoids และ endocannabinoids ในการรักษาความผิดปกติทางสมอง เช่น Huntington disease,

Parkinson disease, Alzheimer disease และ Cerebral ischemia / stroke ซึงเกียวข้องกับการเปลียนแปลง
ปริมาณของ CB และ CB ในเซลล์สมอง แต่ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารสรุปทีชัดเจน แต่มสี ารหลายชนิดทังในกลุ่ม
CB1/CB2 agonist/antagonist และ endocannabinoids ทีกําลังอยูใ่ นระหว่างการทดสอบทางคลินิก
8. คลายความวิตกกังวล (Antianxiety effect)5 : จากประวัตกิ ารใช้กญ
ั ชาเพือช่วยให้ผ่อนคลายในอดีตทําให้มี
ความเป็ นไปได้ทสารกลุ
ี
่มแคนนาบินอลน่าจะมีฤทธิคลายความวิตกกังวล แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลไกการ
ออกฤทธินันซับซ้อนและยังไม่มกี ารอธิบ ายทีชัด เจน จากรายงานทางคลินิก พบว่า การใช้สาร Fatty acid
amide hydrolase inhibitors (FAAH inhibitors) ซึงอยู่ในกลุ่ม Endocannabinoids มีความสามารถในการลด
อาการวิตกกังวลได้ ปั จจุบนั สารหลายชนิดในกลุ่มนีอยูใ่ นระหว่างการทดสอบทางคลินิก5
9. การรักษามะเร็ง (Anticancer effect) : ในปี ค.ศ.
(พ.ศ.
) Munson et al. เป็ นนักวิจยั กลุ่มแรกที
รายงานว่าสาร THC สามารถยับยังการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดและยับยังการเติบโตของเนืองอกมะเร็งใน
หนูทดลองได้ หลังจากนันได้มกี ารวิจยั เพิมขึนในเรืองดังกล่าวและพบว่าสารหลายชนิดในกลุ่ม Cannabinoids
(THC, CBD) และ Endocannabinoids (methanandamide, JWH-133; HU-210; WIN55, 212-2) 4,7,
สามารถต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ได้โดยการยับยัง Angiogenesis และลด Metastasis
ในมะเร็งหลายชนิดโดยการกระตุ้นให้เกิด Program cell death และยับยังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
กลไกอืนๆ ทีอาจเป็ นไปได้คอื การกระตุน้ ให้เกิด Cell-cycle arrest และantiangiogenic effect , ปัจจุบนั สาร
ในกลุ่มนีอยู่ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก นอกจากนียังพบว่าการให้สาร Cannabinoids ร่วมกับการให้ยา
เคมีบาํ บัด Temozolomide สามารถช่วยลดการเติบโตของเนืองอกสมอง (Glioma xenograft) ได้อย่างดี และ
มีการรายงานในลักษณะคล้ายกันจากงานวิจยั พบว่าการให้ HU- สามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพการต้าน
มะเร็งของยา Paclitaxel และ ยา -Fluorouracil ได้ดอี กี ด้วย8
ข้อห้ามใช้และอาการข้างเคียง
มีคาํ แนะนําว่าไม่ควรใช้สารกลุ่มนีในผูท้ ตัี งครรภ์ ผูอ้ ยูร่ ะหว่างให้นมบุตร และผูป้ ่ วยจิตเวช ส่วนการใช้กบั
ผูป้ ่ วยทีมีโรคหัวใจและโรคความดันควรอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชดิ ไม่ควรให้สารกลุ่มนีร่วมกับ ยากลุ่ม CNS
depressants อาการข้างเคียงของการใช้สารกลุ่ม THC ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมในการใช้ และขนาดยาทีใช้ โดย
ควรเริมจากขนาดตําก่อ นและถ้าจําเป็ นต้องเพิมขนาดควรทําช้าๆ ผู้ทได้
ี รบั สารกลุ่ มนีมักสามารถพัฒ นาให้
ร่างกายยอมรับผล psychoactive effect ของยา (tolerance) ได้อย่างรวดเร็ว ดังนันจึงควรรักษาขนาดของยาให้
คงทีโดยพิจ ารณาตามผลการรักษาทีได้รบั เป็ นหลัก โดยอาการข้างเคียงทีพบบ่อยคือ ง่วงซึม มึนงง ปวดศีรษะ
การมองเห็นไม่ชดั เจน ปากแห้ง วิตกกังวล มีการเปลียนแปลงทางอารมณ์ คลืนไส้ มีความผิดปกติของการรับรู้
อาการทีไม่ค่อยพบเช่น เดินเซ ซึมเศร้า ท้องเสีย ความดันตํา หวาดระแวง และ ปวดท้อง อาเจียน (cannabis
hyperemesis syndrome)
จากการศึก ษาจากอดีต จนถึง ปั จ จุ บ ัน จะพบว่ า มีส ารสํา คัญ หลายชนิ ด ในกลุ่ ม Cannabinoids และ
Endocannabinoids ถูกนํ ามาศึกษาเพือประโยชน์ในการรักษาอาการผิดปกติ และโรคหลายชนิด การค้นพบที
สําคัญคือการค้นพบ Endocannabinoid systems ซึงอาจช่วยเพิมความก้าวหน้าในการใช้สารกลุ่มนีเพือป้ องกัน

และรักษาความปกติต่างๆ ทางสมองได้ดยี งขึ
ิ น รวมทังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกลไกการออกฤทธิ
ของสารในกลุ่มนีได้มากขึนอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ต ามเนืองจากสารกลุ่มนียังจัดเป็ นวัตถุ เสพติดในประเทศไทย แม้เพิงอนุ ญาตให้สามารถ
นํามาทําการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ได้ การทําการวิจยั จึงไม่แพร่หลายมากนัก กลไกการออกฤทธิของสาร
กลุ่ มนี ในการรักษาโรคบางชนิด ทีกล่ าวมาแล้วนันถึงแม้จะมีค วามชัด เจนมากขึนแต่ ย ังไม่มีความครอบคลุ ม
สําหรับทุก ๆ โรค และยังคงต้องรอผลการวิจยั เพิมเติมทางคลินิกให้มากกว่านี นอกจากนีข้อมูลจากการสํารวจ
ความพร้อ มของแพทย์ใ นการตอบปั ญหาเกียวกับ การใช้ส ารสกัด กัญ ชาในการรัก ษาความผิค ปกติต่า งๆใน
ประเทศสหรัฐ อเมริก า พบว่า มีแพทย์ (residents และ fellows) จํ า นวน %ทีบอกว่ า ตนไม่ พ ร้อ มทีจะให้
คําปรึกษา และเมือสํารวจโรงเรียนแพทย์ทงหมดในสหรั
ั
ฐอเมริกา พบว่ามีเพียง % ของโรงเรียนผลิตแพทย์ใน
สหรัฐอเมริกาเท่านันทีได้บรรจุเรืองการใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาทางคลินิกไว้ในหลักสูตรเพือสอนนักศึกษา
แพทย์ ซึงน่าจะเป็ นสถานการณ์เดียวกันกับทีพบในประเทศไทยในขณะนี แต่สาํ หรับทางด้านงานศึกษาวิจยั นัน
จะพบว่ามีจํานวนงานวิจยั เพิมขึนทีทําการวิจยั โดยใช้สารกลุ่ม Cannabinoids และ Endocannabinoids ในการ
รักษาโรคชนิดอืนๆ ทีไม่ได้รวบรวมมาข้างต้น เช่น เบาหวาน (Diabetic) ความดันสูง (Hypertension) จิตเภท
(Schizophrenia) และ โรคยําคิด ยําทํา (Obsessive compulsive disorder) ซึงผลการวิจ ัย ทางคลินิ ก ของโรค
ต่ า งๆ เหล่ า นี ยัง ไม่ ช ัด เจน แต่ จ ะช่ ว ยให้เ ราเข้า ใจกลไกการทํา งานของสารในกลุ่ ม Cannabinoids และ
Endocannabinoids ได้อย่างชัดเจนยิงขึน รวมถึงอาจใช้ประโยชน์ทางการรักษาใด้จริงในอนาคต
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