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คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจยั ไม่ซำ�้ ซ้อน รวมทัง้ ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

จากการที่กัญชาได้ถูกนำ�มาใช้ทางการแพทย์
(medical cannabis) เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก แต่ก็ยังมี
การศึกษาน้อยเกี่ยวกับผลระยะยาวของการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ โดยเฉพาะผลที่จะมีต่อการรู้คิด สติ
ปัญญา (ปริชาน, cognition) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการศึกษาในคนที่เริ่มใช้กัญชาตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อ
ความบันเทิง (recreational cannabis) ที่ทำ�ให้เกิด
การลดลงของการรู้คิด สติปัญญา (cognition) แต่
ในกรณีผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ซงึ่ มีความแตก
ต่าง ทัง้ ในแง่ วัตถุประสงค์การใช้ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ และ
อายุที่เริ่มใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลระยะ
ยาวจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีต่อการรู้คิด
สติปัญญา (cognition) ในบทความวิจัยนี้ รายงาน
เบื้ อ งต้ น ถึ ง ผลของผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ารใช้ กั ญ ชาทางการ
แพทย์ ณ เวลา 3, 6 และ 12 เดือน ที่มีต่อตัวชี้วัดด้าน
การรู้คิด สติปัญญา ได้แก่ การตัดสินใจ (executive
function) กับการเรียนรู้และความจำ�ทางวาจา (verbal learning/memory) และตัวชีว้ ดั ทางคลินกิ ได้แก่
อารมณ์ (mood) ความวิตกกังวล (anxiety) และการ
นอนหลับ (sleep) รวมทั้งปริมาณของสารแคนนา-

ผลเบื้องต้นของการใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
ผู้ป่วยระยะยาว 12 เดือน ที่มีผลต่อการรู้คิด สติ
ปัญญา (cognition)*
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บินอยด์ 2 ชนิด คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) และ cannabidiol (CBD)
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า เมื่ อ มี ก ารใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตัวชี้วัดที่
เกีย่ วกับการตัดสินใจ (executive function) และตัว
ชีว้ ดั ทางคลินกิ ดีขนึ้ อย่างมีนยั สำ�คัญ สำ�หรับการเรียน
รู้และความจำ�ทางวาจา (verbal learning/memory)
ยังคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวชี้วัดทาง
คลินิกที่ดีข้ึนนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับสาร cannabidiol (CBD) ที่สูงกว่า และ ตัวชี้วัดด้านการรู้คิด
สติปญ
ั ญาทีด่ ขี นึ้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั ทางคลินกิ
ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างผลจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และการใช้
เพือ่ ความบันเทิง เพือ่ ศึกษาถึงกลไกทีเ่ ป็นไปได้ทท่ี �ำ ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงการรูค้ ดิ สติปญ
ั ญา (cognition)
และบทบาทของผลทางคลินิกที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
*
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การทำ � ให้ ก ารใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ถู ก
กฎหมายอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทำ�ให้มีการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งก้ า วกระโดด ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เหล่านี้ ถูกใช้เพื่อจุด
ประสงค์ทางการแพทย์ในหลายด้าน โดยมักจะได้รับ
ร่วมกับยาแผนปัจจุบันหลายชนิด ดังนั้นจึงอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันของ
ยา (drug-drug interaction) โดยเฉพาะที่เกิดจาก
ผลที่มีต่อการเมแทบอลิซึมของยาผ่านเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 (CYP-mediated drug metabolism)
ซึ่งสารสำ�คัญในกัญชา ทั้งสาร Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) มี
ศักยภาพที่จะยับยั้งเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 ชนิด
ต่าง ๆ นอกจากนี้ในกัญชายังมีสารแคนนาบินอยด์
อีกหลายชนิด ที่อาจมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ไซโทโครม
พี450 ได้เช่นกัน ซึง่ จะทำ�ให้เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างกัน
ของยา (drug-drug interaction) ทำ�ให้เกิดอันตราย
ขึน้ ได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทำ�การศึกษา สารแคนนาบินอยด์
12 ชนิด ที่อาจมีศักยภาพในการยับยั้งเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 เพือ่ คาดการณ์ผลทางคลินกิ ทีอ่ าจเกิด
ขึน้ โดยจะดูผลทีม่ ตี อ่ เอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 สำ�คัญ
ในการเมแทบอลิซึมยา ได้แก่ CYP3A4, CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2, CYP2B6 และ CYP2C19
ผลการวิจยั พบว่า สารแคนนาบินอยด์ทศี่ กึ ษาทัง้
12 ตัว มีผลและความแรงทีแ่ ตกต่างกันต่อเอ็นไซม์ไซโทโครม พี450 ชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเมแทบอลิซมึ
ผ่าน CYP2C9 จะถูกยับยัง้ ได้จากสารแคนนาบินอยด์
ที่ศึกษาแทบทุกสาร และสารแคนนาบินอยด์ที่ศึกษา
ส่วนใหญ่จะยับยั้ง CYP2C19 ในขณะที่สารแคนนาบินอยด์ที่ศึกษาไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อ CYP2D6, CYP3A4 และ CYP2B6 โดยที่สารแคนนา-
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บินอยด์สามารถยับยั้งเมแทบอลิซึมที่ผ่านเอ็นไซม์
CYP2C9 นั้นจะมีความสำ�คัญทางคลินิกอย่างมาก
จึงควรมีการศึกษาต่อไปถึงผลอันตรกิริยาระหว่าง
สารแคนนาบินอยด์ภายในร่างกายและการวัดระดับ
ยาทีอ่ าจเกิดอันตรายจากอันตรกิรยิ าระหว่างกันนี้ โดย
เฉพาะยาที่มีดัชนีการรักษา (therapeutic index) ที่
แคบ
Doohan PT, Oldfield LD, Arnold JC, Anderson
LL. Cannabinoid interactions with cytochrome
P450 drug metabolism: a full-spectrum characterization. AAPS J. 2021;23(4):91.
*

การใช้กัญชาแบบดั้งเดิมจากการวิเคราะห์ด้วย
ฐานข้อมูลแคนนูส (CANNUSE database)*
Manica Balant*, Airy Gras*, Mario Ruz†, Joan
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กัญชาได้มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน ทั้งทาง
ด้านความเชือ่ การแพทย์พนื้ บ้าน และเพือ่ ความบันเทิง
โดยในปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องกัญชาในด้านต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง แต่การใช้แบบดัง้ เดิมไม่คอ่ ยมีผสู้ นใจ
ทีจ่ ะศึกษากันมากนัก ทำ�ให้นกั วิจยั ได้ท�ำ การศึกษาการ
ใช้กญ
ั ชาแบบดัง้ เดิมทัว่ โลก โดยทำ�การศึกษาผ่านฐาน

ข้อมูล Cannabis traditional uses (CANNUSE)
database ซึ่งฐานข้อมูลนี้บรรจุข้อมูลการใช้กัญชา
แบบดั้งเดิม จำ�นวน 2,330 ข้อมูล จาก 40 ประเทศทั่ว
โลก  สามารถจำ�แนกได้เป็น 5 กลุ่มข้อมูลตามชนิด
ของการใช้ ได้แก่ การใช้ทางการแพทย์ (medicinal
use) การใช้ทางด้านอาหาร (alimentary use) การ
ใช้เพื่อออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (psychoactive
use) การใช้เส้นใย (fiber use) และการใช้ด้านอื่น ๆ
พบว่า การใช้ทางด้านการแพทย์ดงั้ เดิม มีขอ้ มูลคิดเป็น
75.41% การใช้เพื่อออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คิด
เป็น 8.35% การใช้ทางด้านอาหาร คิดเป็น 7.29% โดย
ส่วนของต้นกัญชาที่มีการใช้มาก ได้แก่ ใบ (50.51%)
เมล็ด (15.38%) ช่อดอก (11.35%) โดยการใช้กัญชา
ทางการแพทย์มักจะใช้ใบ เมล็ดจะใช้ทางด้านอาหาร
สำ � หรั บ ช่ อ ดอกจะใช้ เ พื่ อ การออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และ
ประสาท
สำ�หรับการใช้ทางการแพทย์นนั้ กัญชาจะเอามา
ใช้ในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
(17.66%) โรคระบบประสาทและโรคทางจิต (16.24%)
รั ก ษาอาการเจ็ บ ปวดและอั ก เสบ (12.21%) โดย
ส่วนใบมักจะนำ�มาใช้รักษาโรคที่ผิวหนังและชั้นใต้
ผิวหนัง โรคระบบไหลเวียนและโรคเลือด ส่วนเมล็ด
จะมักจะนำ�มาใช้รักษาโรคระบบกระดูกและกล้าม
เนื้อ และการบาดเจ็บ ในขณะที่ช่อดอกมักจะนำ�มา
ใช้รักษาโรคระบบประสาทและโรคทางจิต จากการ
ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้กัญชาทางการแพทย์
แบบดั้งเดิมจะมีการใช้ใบและเมล็ดมากกว่าการใช้
ช่อดอก ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้อาจเป็นแนวทางในการศึกษา
วิจัยการใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาทางการแพทย์ต่อไป
ในอนาคต
Balant M, Gras A, Ruz M, Vallès J, Vitales D,
Garnatje T. Traditional uses of cannabis: an
analysis of the CANNUSE database. J Ethnopharmacol. 2021;279:114362.
*
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การใช้กัญชง (Hemp) เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร*
Pellegrino Cerino*,†,‡,§, Carlo Buonerba*,†,¶,
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Ermete Ottoni*,†, Andrea Fulgione*, Antonio
Di Stasio*,†, Biancamaria Pierri*,†,††, Alfonso
Gallo*,†
*
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Italy, Portici, Italy.
†
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‡
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University, Naples, Italy.
§
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¶
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AOU Federico II of Naples, Naples, Italy.
#
Department of Life Sciences, University of
Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy.
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††
Department of Medicine, Surgery and Dentistry ‘‘Scuola Medica Salernitana,’’ University
of Salerno, Baronissi, SA, Italy.
Cannabis and Cannabinoid Research.
2021;6(1):19-27. doi: 10.1089/can.2020.0001.
กั ญ ชง หรื อ เฮมพ์ (Hemp) เป็ น พื ช ที่ มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa ที่มีการปลูกโดย
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มีสารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่พบใน
กัญชา คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
ปริมาณน้อยมาก โดยกัญชงนัน้ ถือว่าเป็นพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางสังคมและเศรษฐกิจมาก สามารถนำ�มาใช้ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร สิ่งทอ เสื้อผ้า พลาสติกชีวภาพ
สี เชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารสัตว์ และ น้ำ�มันให้แสง
สว่าง เป็นต้น ทำ�ให้ผู้เขียนบทความปริทัศน์ฉบับนี้
สนใจที่จะรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของการนำ�
กัญชงมาใช้เป็นอาหารและอาหารเสริมโภชนาการ ซึ่ง
พบว่าหลายส่วนในกัญชงสามารถนำ�มาใช้เป็นแหล่ง
ของอาหารและอาหารเสริมโภชนาการได้ ในส่วนของ
ช่อดอก พบว่ามีสารแคนนาบินอยด์ที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท แต่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี อันได้แก่ สาร
cannabidiol (CBD) ซึ่งมีฤทธิ์ลดวิตกกังวล ลดการ
หดเกร็งและการชัก ในส่วนของเมล็ดก็ให้รสถั่วที่น่า
รับประทาน เป็นแหล่งสำ�คัญของกรดอะมิโนที่จำ�เป็น
กรดไขมัน เกลือแร่ วิตามินและเส้นใย น้ำ�มันจาก
เมล็ดกัญชงก็เป็นแหล่งของสาร polyunsaturated
fatty acids ที่ดีต่อสุขภาพ ต้นอ่อนที่เพิ่งงอกก็มีสาร
ต้านออกซิเดชันมาก ซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จาก
การรวบรวมนี้จะใช้ในการสนับสนุนคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ของกัญชงในการเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงการควบคุม
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