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ภาควิชาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

กญัชา เป็นพชืในวงศ ์Cannabidaceae ม ี  สายพนัธุ์ทพีบบ่อยคอื Cannabis sativa, Cannabis indica 

และ Cannabis rudealis สําหรบัสายพนัธุ์ทีพบมากในประเทศเทศไทยจะเป็นสายพนัธุ์ Cannabis sativa ซึง

สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนลกัษณะอากาศแบบรอ้นชนื  

ลกัษณะการใชก้ญัชาในอดตีม ี  ลกัษณะตามชอืเรยีกคอื การใชผ้งแหง้ของใบและดอกมามวนเป็นบุหรี

สบู ซงึชาวเมก็ซกินัเรยีกว่ามารฮิวานา (Marijuana)  และการใชย้างจากตน้มาเผาไฟและสดูดมตามภาษาอาหรบั 

ทเีรยีกว่าแฮฌอฌี (Hashish) จากประวตัิศาสตร์พบว่าการใช้กญัชาเพอืรกัษาโรคนันเรมิขนึในประเทศจีนเมอื 

 ปีก่อนครสิตกาล (BC) จกัรพรรดเิสนิหนิงของจนี (Shun Nung;  ปีก่อนครสิตกาล) ซงึเป็นผูค้้นพบ

วธิกีารชงชาและการดมืชา เป็นผู้อธบิายสรรพคุณทางยาของพชืกญัชาในตํารายาสมุนไพรจีนเป็นครงัแรก และ

รเิรมิใหม้กีารเพาะปลูกพชืกญัชาเพอืใชเ้ป็นยารกัษาโรคนับจากนันเป็นตน้มา  

การปลูกกญัชาได้ขยายไปในประเทศเพอืนบ้านในแถบเอเชยี และประเทศอนิเดยี จนกระทงัในปี ค.ศ. 

 (พ.ศ. )  นายแพทยช์าวองักฤษ (William O’Shaughnessy) ซงึขณะนนักาํลงัปฏบิตังิานอยูใ่นประเทศ

อนิเดยีไดท้าํการทดลอง และคน้พบวา่กญัชานนัมสีรรพคุณทางการแพทย ์สามารถใชร้ะงบัอาการปวด เพมิความ

อยากอาหาร ลดการอาเจยีน คลายกลา้มเนือ และลดอาการชกัได ้โดยไดต้พีมิพ์ผลงานวจิยันี ในวารสารทางยา

ในสมยันนัและได้มกีารใชก้ญัชาเพอืประโยชน์ทางการแพทยก์นัอย่างแพร่หลายทงัในประเทศองักฤษและในกลุ่ม

ประเทศตะวนัตก ตลอดจนมกีารซอืขายกญัชาในรา้นยาทวัไปไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย มกีารบรรจุสรรพคุณทางยา

ของสารสกดัจากกญัชา และยาทงิเจอรใ์น British Pharmacopoeia และ United States Pharmacopoeia มกีาร

บนัทกึในประวตัศิาสตรด์ว้ยว่า แพทยม์กีารสงัจ่ายกญัชาเพอืใชล้ดอาการปวดประจําเดอืนแก่พระราชนิีวคิตอเรยี 

ของประเทศองักฤษ จนกระทงัในปี ค.ศ.  (พ.ศ. ) ในประเทศอเมรกิา ไดม้กีารรายงานว่าการใชก้ญัชา

มผีลทาํใหผู้ใ้ชข้าดสต ิเกดิอาการประสาทหลอน และก่อใหเ้กดิอาชญากรรมขนึได้ จงึมกีารถอนกญัชาออกจาก 

United States Pharmacopoeia และยกเลกิการใชก้ญัชาในการรกัษาโรค มกีารหา้มใชก้ญัชาในการรกัษาโรคใน

องักฤษและยุโรปในตงัแต่ในปี ค.ศ.  (พ.ศ. ) เป็นต้นมา ในประเทศไทยกญัชาถูกจดัอยู่ในกลุ่มยาเสพ

ติดให้โทษประเภท  ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  แต่ได้มีการประกาศ

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฉบบัใหม่ (ฉบบัท ี ) พ.ศ.   ในวนัท ี  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  ซึง

อนุญาตใหส้ามารถนํามาใช้ในกรณีจําเป็นเพอืประโยชน์ของทางราชการ การแพทย ์การรกัษาผูป่้วย หรอืการ

ศกึษาวจิยัและพฒันาการศกึษาวจิยัทางการแพทยไ์ด ้ 

 

 

 



ความสบัสนระหว่างต้นกญัชงและกญัชา  

พชืทงัสองชนิดเป็นพชืในสายพนัธุ์เดยีวกนัแต่ต่างสายพนัธุ์ย่อย โดยกญัชา จะมชีอืทางวทิยาศาสตรว์่า 

Cannabis sativa L. Subsp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist ส่วนกญัชง (Hemp) จะมชีอืทางวทิยาศาสตร์

ว่า Cannnabis sativa L. Subsp. ซงึ Sativa พชืทงั  ชนิดมลีกัษณะภายนอกทแีตกต่างกนัอย่างชดัเจน เช่น 

ความสูงของต้น (กญัชงสูงกว่ากญัชา) ลกัษณะการเรยีงตวัของใบ (กญัชงเรยีงตวัห่างกว่ากญัชา) และจํานวน

แฉกของใบ (กญัชงมากกว่ากญัชา) นอกจากนีต้นกญัชงใหป้รมิาณเสน้ใยในปรมิาณมากกว่าตน้กญัชาถงึ % 

โดยตน้กญัชงมเีสน้ใยทมีคีุณภาพสูงและสามารถใชผ้ลติเชอืก กระดาษและนํามาทอผา้ได ้เมลด็กญัชงมโีปรตีน

สงูและนํามนัในเมลด็กญัชงมกีรดไขมนั Omega-3 ซงึเป็นกรดไขมนัชนิดเดยีวกนักบัทพีบในนํามนัปลา อย่างไร

กต็ามพชืทงัสองชนิดจดัเป็นพชืเสพตดิประเภท  ตามพระราชบญัญตัยิาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.  เนืองจากมี

สารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (delta-9-tetrahydrocannabinol, หรอื THC) ซงึเป็นสารเสพตดิและมฤีทธกิระตุ้น

ประสาท แต่ต้นกญัชงมีในปริมาณทีน้อยกว่าและไม่เหมาะทีจะใช้เสพ แต่เมือต้นปี พ.ศ.  กระทรวง

สาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงเรอืง การขออนุญาตและการอนุญาตผลติ จําหน่าย นําเขา้ ส่งออก หรอืมไีวใ้น

ครอบครอง และไดป้ระกาศในราชกจิจา-นุเบกษา เมอืวนัท ี  มกราคม พ.ศ.  โดยใหร้ฐัมนตรเีจา้กระทรวง

สามารถอนุญาตใหม้กีารเพาะปลูกพชืกญัชงเพอืสกดัเป็นยารกัษาโรคในพนืททีรีฐัมนตรกีําหนดได้  และในวนัท ี

 ธนัวาคม พ.ศ.  มกีารประชมุสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนธ.) เพอืพจิารณาร่างพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ

ใหโ้ทษฉบบัใหม ่(ฉบบัท ี )  และเหน็ชอบใหก้ญัชาและกระท่อมซงึเป็นยาเสพตดิประเภท  สามารถถูกนําไป

ศึกษาวิจัยเพอืประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนําไปใช้ในการรกัษาโรคภายใต้การควบคุมดูแลเพือ

ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านัน ล่าสุดไดม้กีารประกาศเป็นพระราชบญัญตัิ ยาเสพตดิใหโทษ  (ฉบบัท ี ) พ.ศ.  

 ในวนัท ี  กมุภาพนัธ ์พ.ศ.  ซงึสามารถนํากญัชามาใชใ้นกรณจีาํเป็นเพอืประโยชน์ของทางราชการ 

การแพทย์ การรกัษาผูป่้วย หรอืการศกึษาวจิยัและพฒันาการศกึษาวจิยัทางการแพทยไ์ด ้และยงัระบุไวว้่าหากมี

ในครอบครองไม่เกนิปรมิาณจําเป็นทใีชร้กัษาโรคเฉพาะตวั พรอ้มมหีนงัสอืรบัรองการใชง้านจากผูอ้นุญาต กจ็ะ

ไมผ่ดิกฎหมาย แต่หากมใีนครอบครองเกนิปรมิาณทกีาํหนด จะถอืว่าเป็นการผลติหรอืมเีพอืจําหน่าย และถา้ไม่

มใีบอนุญาตจาํหน่ายตาม พ.ร.บ. กจ็ะไดร้บัโทษตามกฏหมาย  

การค้นพบสารกลุ่มแคนนาบินอยด ์(Cannabidiol : CBD) และผลทางเภสชัวิทยา 

ความสําเรจ็ในการสกดัสารสาํคญัจากตน้กญัชาเรมิขนึในปี ค.ศ.  (พ.ศ. )  แต่ไม่สามารถสกดั

สารใหบ้รสิุทธไิด้เนืองจากขดีจํากดัของเครอืงมอืทมีอียู่ในขณะนัน จนกระทงัมกีารคน้พบวธิวีเิคราะห์แบบใหม่ 

คอื High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ Spectrometric method ในปี ค.ศ.  (พ.ศ. 

) ซงึทําใหน้ักวทิยาศาสตรส์ามารถแยกสารบรสิุทธ์ชนิดต่างๆ จากต้นกญัชาออกมาได ้ตลอดจนสามารถ

วิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างทางโมเลกุลของสารแต่ละชนิดได้ จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าต้นกัญชามี

ส่วนประกอบของสารเคมมีากกว่า  ชนิด โดยมากกว่า  ชนิดเป็นสารกลุ่มแคนนาบนิอยด ์(cannabinoids) 

มอีงค์ประกอบหลักคือ THC และสารชนิดอนืในกลุ่มเดียวกนั เช่น Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD), 

Cannabichtomme (CBC), Cannabigerol (CBG) เป็นตน้ ,  นอกจากนีไดม้กีารสงัเคราะหส์ารทเีป็นอนุพนัธ์ของ

สาร THC ขนึมาใหมอ่กีหลายชนิด รวมถงึการคน้พบกลไกการออกฤทธขิองสารในกลุ่มน ี 



THC เป็น psychoactive compound ซึงส่วนใหญ่จะจับกับ cannabinoid receptors ซึงพบอยู่  กลุ่ม

หลกัคอื CB1 และ CB2 โดย CB1 จะพบมากท ี( ) ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nerve system) โดยเฉพาะ

ในส่วน basal ganglia, hippocampus, cerebellum และ cortex ซึงสะท้อนกลไกการเกดิ psychotropic effect 

ของ THC ซงึเป็นองค์ประกอบหลกัในสารสกดักญัชา และ (2) ในระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve 

system) ในขณะท ีCB2 receptors จะพบทเีนอืเยอืระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย (Immune system) ,  ดงันันจงึมี

ผลต่อ ความอยากอาหาร การย่อยอาหาร อารมณ์ ความรูส้กึ ความจาํ การเรยีนรู ้และพฤตกิรรม นอกจากนียงัมี

การคน้พบว่าอาจม ีreceptors อนืๆ ทอีาจมาทาํหน้าทเีช่นเดยีวกบั cannabinoids receptors  

ในทางกลับกนั CBD มีความสามารถในการจับกับ CB  และ CB2 receptors แบบโดยตรงได้เพียง

เล็กน้อย แต่มีล ักษณะเป็น negative allosteric modulator กับ CB1 receptor ซึงส่งผลกับการทํางานกับ 

receptors อนืๆ ทําใหส้ามารถลดอาการปวด อาการอกัเสบ และลดความกงัวลได ้การคน้พบกลไกการออกฤทธิ

ของสารกลุ่มนี รวมถึงการค้นพบ endocannabinoids ซึงเป็น endogenous agonists ของ cannabinoids 

receptors เชน่ N-arachidonoyl-ethanolamine (AEA; anandamide) และ 2-arachidonoylglycerol (2-AG)  ทาํ

ใหม้คีวามเข้าใจในกลไกการออกฤทธิของสารกลุ่มนีรวมถึงผลข้างเคียงมากยงิขนึ และมกีารนํามาวจิัยเพอื

ประโยชน์ในการรกัษาอาการหรอืโรคต่างๆ ตามทไีดร้วบรวมมาดงัต่อไปน ี 

การศึกษาวิจยัเกียวกบัการใช้กญัชาในการกัษาอาการและโรคต่างๆ 

1. ลดอาการคลนืไส ้อาเจยีนจากการไดร้บัเคมบีาํบดั (Antiemetic effect)5: สาร Nabilone และ Dronabinol เป็น

สารสงัเคราะหท์เีป็นอนุพนัธ์ของสาร THC ซงึมผีลการวจิยัทางคลินิกยนืยนัว่า Nabilone มปีระสทิธภิาพใน

การลดอาการคลืนไส้ อาเจียนในผู้ป่วยทีได้รบัยาเคมีบําบัดได้ดกีว่ายา Prochlorperazine, Domperidone 

และ Alizapride ทใีชอ้ยู่ในขณะนนั และได้รบัการอนุมตัใิห้ใช้ในประเทศแคนาดาตงัแต่ปี ค.ศ.  (พ.ศ. 

) เป็นต้นมา ขณะทผีลการวจิยัทางคลินิกของ Dronabinol นันพบว่ามปีระสทิธิภาพในการลดอาการ

คลืนไส้ อาเจียนได้ดีกว่ายา Chlorpromazine และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยา Metoclopramide และ 

Thiethylperazine  ดั งนั นทัง  Nabilone ( CesametTM Valeant Pharmaceuticals North America)  แ ล ะ 

Dronabinol (Marinol®; Solvay Pharmaceuticals, Inc) จึงได้รบัการอนุมตัใิหข้ายในประเทศอเมรกิา (ค.ศ. 

1985, พ.ศ. ) และ แคนาดา (ค.ศ. , พ.ศ. ) ตามลาํดบั  

2. เพมิความอยากอาหารในผูป่้วยมะเรง็และเอดส ์(Appetite stimulation) : ผลการวจิยัพบว่าสาร THC สามารถ

ช่วยเพมิความอยากอาหารใหผู้ป่้วยมะเรง็และเอดส ์เมอืมกีารทดลองใชท้างคลนิิกเป็นเวลา -  สปัดาห ์และ

ไดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชส้าร Dronabinol ซงึเป็นอนุพนัธ์ของสาร THC เพอืเพมิความอยากอาหารไดใ้นประเทศ

แคนาดา (Marinol®; Solvay Pharmaceuticals, Inc)  

3. ลดอาการปวด (Analgesic effect)5,6: สารในกลุ่มแคนนาบนิอยด์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ THC สามารถใช้ลด

อาการปวดแบบฉบัพลนั และแบบเรอืรงั (Acute และ Chronic pain) โดยเฉพาะการใชเ้พอืระงบัการปวดแบบ

เรอืรงันัน นบัเป็นสาเหตุหลกัของการใชส้ารสกดักญัชาในการลดอาการปวด ไดม้กีารทดลองทางคลนิิกและ

พบว่าสาร THC ในขนาด .  หรอื .  มลิลิกรมั สามารถช่วยลดอาการปวดเรอืรงั (central neuropathic 



pain) และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้เพิมขึน มีการตังตํารับยาสเปรย์ (Oromucosal spray, 

Nabiximols) โดยใชส้่วนผสมของ THC และ CBD ซงึสามารถช่วยลดอาการปวดขอ้ (Rheumatoid arthritis) 

แต่สาํหรบัอาการปวดเรอืรงัในผูป่้วยมะเรง็นนัยงัไมม่ขีอ้สรุปทางคลนิิกทชีดัเจน 

4. ลดอาการปลอกประสาทเสอืม (Multiple sclerosis, MS) 5,6 : MS เป็นความผดิปกตทิางระบบประสาทซงึมกั

เกดิรว่มกบัการหดเกรง็ของกลา้มเนือซงึจะทาํใหเ้กดิอาการปวดรุนแรงและมอีาการปวดแบบเรอืรงั และพบว่า

ทงัผู้ป่วยกลุ่มทไีด้รบั THC เพยีงชนิดเดยีว และผู้ป่วยกลุ่มทไีด้รบัยาทมีสี่วนผสมของ THC และ CBD ใน

อตัราส่วน  ต่อ .  สามารถช่วยลดอาการหดเกรง็ของกล้ามเนือและช่วยบรรเทาอาการปวดดงักล่าวและ

ช่วยใหผู้ป่้วยสามารถนอนหลบัได ้ในการทดสอบทางคลินิกโดยไม่พบอาการขา้งเคยีงทรีา้ยแรง แต่อย่างไร 

ตํารบัยาทงัสองชนดิน ี(อตัราส่วนของ THC:CBD เทา่กบั 1:0.9) ไดร้บัอนุญาตใหส้ามารถสงัจ่ายไดใ้นประเทศ 

แคนาดา (Sativex®; GW Pharmarceutical; ค.ศ.  (พ.ศ. )) องักฤษ และ อเมรกิา 

5. ช่วยควบคุมอาการลมชกั (Epilepsy)5 : ผูป่้วยโรคลมชกัคดิเป็น  % ของประชากรโลก และพบว่าผูป่้วย -

% ยงัไม่สามารถควบคุมอาการชกัไดโ้ดยใชย้าทมีอียู่ในปัจจุบนัจงึจําเป็นตอ้งมกีารวจิยัเพอืหาตวัยาชนิด

ใหม่ มีการทดลองในสัตว์ทดลองโดยใช้ CBD และพบว่า CBD สามารถต้านอาการชักได้ดี (เ ป็น 

Anticonvulsant ทดี)ี และไม่มคีวามเป็นพษิต่อระบบประสาท ต่อมามกีารทดลองทางคลนิิกในผูป่้วยทปีระสบ

ปัญหาไม่สามารถควบคุมอาการชกัได้ เมอืใหย้ากนัชกัร่วมกบัการให ้CBD 200-  มลิลกิรมั. ต่อวนัเป็น

เวลา -  สปัดาห ์พบว่า % ของผูป่้วย ไมเ่กดิอาการชกัตลอดการศกึษา และอกี % มอีาการดขีนึอย่าง

ชดัเจน อย่างไรก็ตามมีผลขา้งเคยีงเกิดขนึในผู้ทีได้รบั CBD คอืทําให้เกดิอาการง่วงนอน การศึกษาวิจัย

เพมิเตมิดว้ยการใช ้CBD ชนิดเดยีวทาํใหเ้ราสามารถเขา้ใจกลไกการออกฤทธขิอง CBD ไดด้มีากขนึ และใน

การศกึษาทางคลินิกของ Epidolex® (GW Pharmaceuticals) ซงึม ีCBD เป็นสารสําคญั พบว่าสามารถใช้

ร ักษาอาการชักแบบควบคุมไม่ได้ด้วยยา ( intractable epilepsy) เช่น Dravet and Lennox-Gastaut 

syndromesได ้และไดร้บัการอนุมตัโิดย U.S. FDA ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ใหส้ามารถใชใ้นการรกัษา

อาการชกัทงั  ชนิดดงักล่าว  

6. ลดความดนัในตาของผูป่้วยตอ้หนิ (Glaucoma)5 : ต้อหนิเป็นโรคทเีกดิจากการเสอืมของขวัประสาทตา ส่งผล

ใหเ้กดิการสูญเสยีการมองเหน็ได ้เนืองจากมคีวามดนัในลูกตาสูง มกีารศกึษาความสามารถของสาร THC, 

0.01-0.1% eye drop solution เพอืช่วยลดความดนัในลูกตาและพบว่าขนาด . - . % THC สามารถช่วย

ลดความดนัในลูกตาของผูป่้วยต้อหนิได ้แต่เป็นการออกฤทธใินระยะสนั -  ชวัโมงเท่านัน แต่อย่างไรกต็าม

พบว่ายานีกอ่ใหเ้กดิผลอนัไมพ่งึประสงคใ์นระหว่างใช ้ดงันันการพฒันาตํารบั (Formulation) และรปูแบบการ

ให ้(Dosage form design) อาจสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

7. ป้องกนัและรกัษาอาการสมองฝ่อ (Neurodegeneration and neuroprotection)4,5 : การทดลองเพอืศกึษาใน

ผูป่้วย Parkinson ในประเทศองักฤษ โดยใช ้สารสกดัจากตน้กญัชา และ Nabilone พบว่า สารทงั  ชนิดไมม่ี

ผลต่อการรกัษาโรค Parkinson แต่อย่างไรกต็ามหลงัจากมกีารคน้พบ Cannabinoid receptors (CB1, CB ) 

ในปีค.ศ.  (พ.ศ. )  และจากผลการวจิยัต่อเนืองจนถงึปัจจุบนั พบความเป็นไปไดใ้นการใชส้ารกลุ่ม 

acid cannabinoids และ endocannabinoids ในการรกัษาความผดิปกตทิางสมอง เช่น Huntington disease, 



Parkinson disease, Alzheimer disease และ Cerebral ischemia / stroke ซงึเกยีวขอ้งกบัการเปลยีนแปลง

ปรมิาณของ CB  และ CB  ในเซลล์สมอง แต่ปัจจุบนัยงัไมม่กีารสรุปทชีดัเจน แต่มสีารหลายชนิดทงัในกลุ่ม 

CB1/CB2 agonist/antagonist และ endocannabinoids ทกีาํลงัอยูใ่นระหว่างการทดสอบทางคลนิิก 

8. คลายความวติกกงัวล (Antianxiety effect)5 : จากประวตักิารใช้กญัชาเพอืช่วยให้ผ่อนคลายในอดตีทําให้มี

ความเป็นไปได้ทสีารกลุ่มแคนนาบินอลน่าจะมีฤทธคิลายความวติกกงัวล แต่อย่างไรกต็ามพบว่ากลไกการ

ออกฤทธินันซับซ้อนและยงัไม่มกีารอธิบายทีชดัเจน จากรายงานทางคลินิกพบว่าการใช้สาร Fatty acid 

amide hydrolase inhibitors (FAAH inhibitors) ซงึอยู่ในกลุ่ม Endocannabinoids  มคีวามสามารถในการลด

อาการวติกกงัวลได ้ปัจจุบนัสารหลายชนดิในกลุ่มนีอยูใ่นระหว่างการทดสอบทางคลนิิก5 

9. การรกัษามะเร็ง (Anticancer effect) : ในปีค.ศ.  (พ.ศ. ) Munson et al. เป็นนักวจิยักลุ่มแรกที

รายงานว่าสาร THC สามารถยบัยงัการเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ปอดและยบัยงัการเตบิโตของเนืองอกมะเร็งใน

หนูทดลองได ้หลงัจากนันไดม้กีารวจิยัเพมิขนึในเรอืงดงักล่าวและพบว่าสารหลายชนิดในกลุ่ม Cannabinoids 

(THC, CBD) และ Endocannabinoids (methanandamide,  JWH-133; HU-210; WIN55, 212-2) 4 ,7,  

สามารถตา้นการเจรญิเตบิโตของเซลล์มะเรง็ชนิดต่างๆ ได้โดยการยบัยงั Angiogenesis และลด Metastasis 

ในมะเรง็หลายชนิดโดยการกระตุ้นใหเ้กดิ Program cell death และยบัยงัการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

กลไกอนืๆ ทอีาจเป็นไปไดค้อื การกระตุน้ใหเ้กดิ Cell-cycle arrest และantiangiogenic effect ,   ปัจจุบนัสาร

ในกลุ่มนีอยู่ในระหว่างการศกึษาทางคลนิิก นอกจากนียงัพบว่าการใหส้าร Cannabinoids ร่วมกบัการใหย้า

เคมบีาํบดั Temozolomide สามารถช่วยลดการเตบิโตของเนืองอกสมอง (Glioma xenograft) ได้อยา่งด ีและ

มกีารรายงานในลกัษณะคลา้ยกนัจากงานวจิยัพบว่าการให ้HU-  สามารถชว่ยเพมิประสทิธภิาพการต้าน

มะเรง็ของยา Paclitaxel และ ยา -Fluorouracil ไดด้อีกีดว้ย8 

ข้อห้ามใช้และอาการข้างเคียง 

มคีาํแนะนําว่าไม่ควรใชส้ารกลุ่มนีในผูท้ตีงัครรภ ์ผูอ้ยูร่ะหวา่งใหน้มบุตร และผูป่้วยจติเวช สว่นการใชก้บั

ผูป่้วยทมีโีรคหวัใจและโรคความดนัควรอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชดิ ไมค่วรให้สารกลุ่มนีร่วมกบั ยากลุ่ม CNS 

depressants อาการขา้งเคยีงของการใชส้ารกลุ่ม THC ขนึอยู่กบัความเหมาะสมในการใช ้และขนาดยาทใีช ้โดย

ควรเรมิจากขนาดตําก่อนและถ้าจําเป็นต้องเพมิขนาดควรทําชา้ๆ  ผู้ทไีด้รบัสารกลุ่มนีมักสามารถพฒันาให้

รา่งกายยอมรบัผล psychoactive effect ของยา (tolerance) ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดงันนัจงึควรรกัษาขนาดของยาให้

คงทโีดยพจิารณาตามผลการรกัษาทไีดร้บัเป็นหลกั โดยอาการขา้งเคยีงทพีบบ่อยคอื งว่งซมึ มนึงง ปวดศรีษะ 

การมองเหน็ไม่ชดัเจน ปากแหง้ วติกกงัวล มกีารเปลยีนแปลงทางอารมณ์ คลนืไส ้มคีวามผดิปกตขิองการรบัรู้ 

อาการทไีม่ค่อยพบเช่น เดนิเซ ซมึเศร้า ทอ้งเสยี ความดนัตํา หวาดระแวง และ ปวดทอ้ง อาเจยีน (cannabis 

hyperemesis syndrome)  

จากการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่ามีสารสําคัญหลายชนิดในกลุ่ม Cannabinoids และ 

Endocannabinoids ถูกนํามาศกึษาเพอืประโยชน์ในการรกัษาอาการผดิปกต ิและโรคหลายชนิด การคน้พบที

สาํคญัคอืการคน้พบ Endocannabinoid systems  ซงึอาจช่วยเพมิความกา้วหน้าในการใชส้ารกลุ่มนีเพอืป้องกนั



และรกัษาความปกตต่ิางๆ ทางสมองไดด้ยีงิขนึ รวมทงัช่วยใหน้ักวทิยาศาสตร์สามารถเขา้ใจกลไกการออกฤทธิ

ของสารในกลุ่มนีไดม้ากขนึอกีดว้ย  

แต่อย่างไรก็ตามเนืองจากสารกลุ่มนียงัจดัเป็นวตัถุเสพติดในประเทศไทย แมเ้พงิอนุญาตใหส้ามารถ

นํามาทาํการศกึษาวจิยัทางการแพทย์ได้  การทําการวจิยัจึงไม่แพร่หลายมากนัก กลไกการออกฤทธิของสาร

กลุ่มนีในการรักษาโรคบางชนิดทกีล่าวมาแล้วนันถึงแม้จะมีความชดัเจนมากขนึแต่ยังไม่มีความครอบคลุม

สาํหรบัทกุๆ โรค และยงัคงตอ้งรอผลการวจิยัเพมิเตมิทางคลนิิกใหม้ากกว่านี  นอกจากนีขอ้มูลจากการสํารวจ

ความพร้อมของแพทย์ในการตอบปัญหาเกียวกับการใช้สารสกดักัญชาในการรักษาความผิคปกติต่างๆใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีแพทย์ (residents และ fellows) จํานวน %ทีบอกว่าตนไม่พร้อมทจีะให้

คาํปรกึษา  และเมอืสาํรวจโรงเรยีนแพทยท์งัหมดในสหรฐัอเมรกิา พบว่ามเีพยีง % ของโรงเรยีนผลติแพทยใ์น

สหรฐัอเมรกิาเท่านันทไีดบ้รรจุเรอืงการใชส้ารสกดักญัชาในการรกัษาทางคลนิิกไวใ้นหลกัสตูรเพอืสอนนักศกึษา

แพทย์  ซงึน่าจะเป็นสถานการณ์เดยีวกนักบัทพีบในประเทศไทยในขณะนี  แต่สาํหรบัทางดา้นงานศกึษาวจิยันัน

จะพบว่ามจีํานวนงานวจิยัเพมิขนึททีําการวิจยัโดยใชส้ารกลุ่ม Cannabinoids และ Endocannabinoids ในการ

รกัษาโรคชนิดอนืๆ ทไีม่ได้รวบรวมมาข้างต้น เช่น เบาหวาน (Diabetic) ความดนัสูง (Hypertension) จิตเภท 

(Schizophrenia) และ โรคยําคิดยําทํา (Obsessive compulsive disorder) ซึงผลการวิจัยทางคลินิกของโรค

ต่างๆ เหล่านียังไม่ช ัดเจน แต่จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกการทํางานของสารในกลุ่ม Cannabinoids และ 

Endocannabinoids ไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขนึ รวมถงึอาจใชป้ระโยชน์ทางการรกัษาใดจ้รงิในอนาคต 
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