
งานวิจยัแกค้ า

กล่าวหาใส่รา้ยป้ายสี

กญัชา

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 กรกฎาคม 2563
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โทษของกญัชา

(ที่กงัวลกนั)
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2. โทษของกญัชา

1. เมา ถา้ใชเ้กินขนาด

2. มีการตั้งองคก์รมาใส่รา้ยป้ายสีกญัชา ตั้งแต่ใน

อดีต จนถงึปัจจุบนั

3. มีงานวิจยัที่สามารถหกัลา้ง ขอ้กล่าวเหล่านั้นแลว้

59



มรดกบาป: มายาคติ

60



• โรคจิต/ท าลายสมอง
• ท าลายภูมิคุม้กนั/ก่อมะเร็ง
• น าไปสู่ยาเสพติดอนัตรายอ่ืนๆ
• ฆ่าตวัตาย
• โรคหวัใจ
• เป็นหมนั
• ฯลฯ

61
https://medicalmarijuana.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000026



คนจะเป็นโรคจิตมากขึน้ ?

62



Under 18 cannabis use 1970 – 2002 UK

63

20x increase in UK cannabis users 



Despite 20x increase in UK cannabis users since 1970,
Schizophrenia and psychoses rates are in steady decline

64



(2012)

https://www.psychiatry.cam.ac.uk/files/2014/05/Final-report-v1.05-Jan-12.pdf65

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw4pKgncziAhVk4nMBHZdfAQUQFjALegQIBBAC&url=https://www.psychiatry.cam.ac.uk/files/2014/05/Final-report-v1.05-Jan-12.pdf&usg=AOvVaw06vrkx_SmKK-KawooDqIsV
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• สถติิการใช้กญัชา ในประเทศองักฤษ เพ่ิมมากขึ้น ถงึ 20 เท่า ในช่วง 30 ปี

• แต่สถติิ คนเป็นโรคจิต กลับมีแนวโน้มลดลง

• นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์และสถาบันจิตเวช ของคิงคอลเลจ

ทบทวนงานวิจัยทั้งหมด แล้วสรุปว่า ไม่มีหลักฐานว่า อบุัติการณข์องโรคจิต 

เพ่ิมขึ้น ในประเทศองักฤษ

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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รกัษาโรคจิต
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ใชร้กัษาโรคจิตไดเ้ท่ายาแผนปัจจุบนั

ผลขา้งเคียงนอ้ยกว่ามาก



Indication Type of 

Cannabinoi

d

Dose Efficacy Refer

ences

Schizophre

nia

THC:CBD

(0:1)

THC:CBD

(0:1)

200 – 800 

mg/d

Comparable 

to 

Amisulpride

but lower 

side effects

[1] 

[1] Leweke FM, Piomelli D, Pahlisch F, et al. Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. Transl
Psychiatry. 2012;2:e94. doi:10.1038/tp.2012.15.

70Germany
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PANSS scores

Total

Negative

Positive

General
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AEA

PEA

OEA

Endocannabinoid levels



Indication Type of 

Cannabinoi

d

Dose Efficacy Refer

ences

Schizophre

nia

THC:CBD

(0:1)

THC:CBD

(0:1)

1,000 mg/d

(500 x 2)

CBD better

[PANSS,

Global 

scores]

[1] 

[1] McGuire P, Robson P, Cubala WJ, et al. Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial. AJP 
in Advance. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17030325.

73UK, Poland, Romania
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[i] McGuire P, Robson P, Cubala WJ, et al. Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial. AJP in Advance.
doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17030325.



• การวิจัยที่ประเทศเยอรมนี พบว่า กญัชามสีรรพคุณรักษาโรคจติได้ดี เท่ากบั

ยารักษาโรคจิตแผนปัจจุบัน แต่มีอาการข้างเคียง น้อยกว่า

• การวิจัยที่ประเทศองักฤษ โปแลนด ์และโรมาเนีย พบว่า คนไข้โรคจิต 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 ได้ยาแผนปัจจุบนัอย่างเดยีว กลุ่มที่ 2 ได้ยาแผนปัจจุบัน ร่วมไปกบั

ยากญัชา 

• ผลการวิจัยพบว่า คนไข้กลุ่มที่ 2 ที่ได้ยากญัชาร่วมไปด้วย มผีลการรักษาที่

ดีกว่า

• ผู้ใช้กญัชามรีะดบัสารกญัชาธรรมชาตทิี่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพ่ิมขึ้น

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ใชก้ญัชามีผลสมองเด็ก ?

76

ผลต่อ IQ



ใชก้ญัชามีผลสมองเด็ก ?

77

ผลต่อ IQ

พสูิจนแ์ล้วว่า ไม่เป็นความจริง



Cannabis Use and School Performance

•A large UK-based cohort study: UCL

•2,612 children

•IQ test at 8 and 15+

•Occasional Cannabis Use in Teenagers Has 
“No Relationship” with IQ or Exam Results

ò
. 78



• การวิจัยที่ประเทศองักฤษ โดย University College London

• ติดตามเดก็นักเรียน 2,612 ราย

• วัด สติปัญญา (IQ) และผลการเรียน ตอนที่เดก็ อายุ 8 ปี และ 15 ปี

• พบว่า การใช้กญัชา ไม่มีผลต่อ สติปัญญา และผลการสอบ

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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Arizona State University, Duke University,

King’s College London 2018

• A longitudinal co-twin control study, 1989 twins

• Does not cause IQ/Executive Functions decline

แมจ้ะใชถ้งึขั้นเสพติด

• Family background factors did

80. doi:10.1111/add.13946.



• การวิจัย โดยคิงคอลเลจ ประเทศองักฤษ ร่วมกบัมหาวิทยาลัย อริโซน่าสเตต

และมหาวิทยาลัยดุค๊ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ติดตามเดก็คู่แฝด จ านวน 1,989 คู่ เพ่ือควบคุมอทิธพิลของตัวแปรทาง

ชีววิทยา  คนหนึ่งใช้กญัชา อกีคนไม่ได้กญัชา

• พบว่า การใช้กญัชา ไม่มีผลต่อสติปัญญา (IQ) และความสามารถในการ

ปฏบิตัหิน้าที่ (Executive Function, EF)

• สิ่งที่มผีลต่อ IQ และ EF คือ ปัจจัยด้านครอบครัว

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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The neonates of heavy-marijuana-

using mothers had better scores 

on…
• autonomic stability

• quality of alertness

• irritability

• self-regulation 

• be more rewarding 

for caregivers

The Jamaica Study

Melanie Dreher, the Dean Emeritus 
of Rush University College of Nursing

Deher MC et al. Pediatrics. 1994 Feb;93(2):254-60. PMID:8121737 82

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prenatal+Marijuana+Exposure+and+Neonatal+Outcomes+in+Jamaica:+An+Ethnographic+Study


• การวิจัย โดย ศาสตราจารย์เมลานี เดรเฮอร์ คณบดีของคณะพยาบาล เมืองชิ

คาโก สหรัฐอเมริกา ที่ประเทศจาไมก้า

• ติดตามหญิงตั้งครรภ์ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สบูกญัชา กลุ่มที่ 2 ไม่ได้สบูกญัชา

• ผลการวิจัย พบว่า ลูกที่เกดิจากแม่ที่สบูกญัชา มพัีฒนาการ ความตื่นตัว การ

ควบคุมตนเอง ที่ดกีว่า และคนดูแลเล้ียงเดก็พึงพอใจมากกว่า 

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ใชก้ญัชาในหญิงตั้งครรภ์

หา้มใชใ้นเด็ก ?

84

หา้ม
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การใชก้ญัชารกัษาโรคในเด็ก

- Epilepsy
- Cancer
- ADHD
- Autism



• ในต่างประเทศ มีการใช้กญัชาในเดก็ จ านวนมาก เช่น เดก็ที่เป็น
โรคลมชัก โรคมะเรง็ โรคสมาธสิั้น โรคออติสติก

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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Indication Type of 

Cannabin

oid

Recomme

nded 

Dose

Efficacy Refere

nces

Intractable 

epilepsy 

(children 

and adult)

THC:CBD 

(0:1) 

THC:CBD

(0:1)

100 –

1,000 

mg/d

36.5% 

seizure 

reduction

[8] [9] 

[10] 

[11]

[i] Devinsky O, Cross JH, Laux L. et al. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. N Engl J Med 2017; 377:699-700. DOI: 10.1056/NEJMc1708349
[ii] Devinsky O, Marsh E, Friedman D, et al. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8. doi: 10.1016/S1474-4422(15)00379-8. 
[iii] Devinsky O, Patel AD, Thiele EA, et al.Randomized, dose-ranging safety trial of cannabidiol in Dravet syndrome. Neurology. 2018 Apr 3;90(14):e1204-e1211. doi: 10.1212/WNL.0000000000005254.
[iv] Devinsky O, Cilio MR, Cross H, et al. Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia. 2014 Jun;55(6):791-802. doi: 10.1111/epi.12631.  87



Tzadok M et al. SEIZURE: European Journal of Epilepsy (2016)

โรคลมชกัในเด็กที่การรกัษาลม้เหลว

• 74 ราย (อายุ 1 – 18 ปี)  ไดย้าแผนปัจจุบนั > 7 ชนิด 

• ไดย้า CBD:THC (20:1) ละลายในน ้ามนัมะกอก 

• ขนาด 1-20 มก./กก./วนั (ถา้ นน. 20 กก. ใช ้20 – 400 มก.)

• ผล: 89 % (66/74) อาการชกัลดลง ตั้งแต่ 25 – 100%

• นอนหลบัไดดี้ข้ึน สือ่สารไดดี้ข้ึน ทกัษะหตัถการดีข้ึน

สมองดีขึ้น !
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Status Epilepticus
Charlotte Figi

89

CNN: Weed



• มงีานวิจัยหลายช้ิน ที่พิสจูน์ว่า ยากญัชารักษาโรคลมชักในเดก็ 
ได้ผลดี

• บางงานวิจัย เดก็โรคลมชัก ใช้ยาแผนปัจจุบัน มากถงึ 7 ขนาน 

กไ็ม่หยุดชัก พอมาใช้ยากญัชา ท าให้ชักลดลง และบางคนหายชัก 

และท าให้นอนหลบัไดดี้ข้ึน สือ่สารไดดี้ข้ึน ทกัษะหตัถการดีข้ึน

นั่นคือ ท าให้สมองดีขึ้น

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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Cancer in Children

การใชก้ญัชาในเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง



92
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• มีงานวิจัยของประเทศอสิราเอล ในเดก็ที่ป่วยเป็นโรคมะเรง็ จ านวน 
50 ราย  ช่วงปี ค.ศ. 2010 - 2017

• พบว่า ท าให้เดก็มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น

• อารมณแ์ละจิตใจดีขึ้น ร้อยละ 96; อาการคลื่นไส้อาเจียนลดลง ร้อย

ละ 84; นอนหลับได้ดีขึ้น ร้อยละ 84

• มีคนที่รอดชีวิต ร้อยละ 34

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ADHD
โรคสมาธิสั้น

95



(Ruth E. Cooper, Emma Williams, Seth Seegobin, Charlotte Tye, Jonna Kuntsi, Phillip Asherson. 
Cannabinoids in attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomized-controlled trial. European 
Neuropsychopharmacology. 2017;27(8):795-808. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2017.05.005)

Cannabis for ADHD

D9THC/Cannabidiol

combination significantly 

improved hyperactivity 

and inattention.
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• ยากญัชาที่มีผสมของทั้ง THC และ CBD มีสรรพคุณในการรักษา 

อาการอยู่ไม่สขุ และไม่สนใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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Autism
ออติสติก
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Indicati

on

Type of 

Cannabin

oid

Recommen

ded Dose

Efficacy
Referenc

es

Autism THC:CBD CBD

16 mg/kg

(Max. 

600/d)

ท ารา้ยตนเอง ลดลง 68%

Hyperactivity ลดลง 68%

การนอนหลบั ดีข้ึน 71%

วิตกกงัวล ดีข้ึน 47%

[1] 

[i] Barchel D, Stolar O, De-Haan T, et al. Oral Cannabidiol Use in Children With Autism Spectrum Disorder to Treat Related Symptoms and Co-morbidities. 
Front Pharmacol. 2019 Jan 9;9:1521. doi: 10.3389/fphar.2018.01521. 
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100Dallas Morning News   March 29, 2017     https://www.youtube.com/watch?v=qgG-Qyyf4_k

Christy and Mark Zartler and their daughter - Kara



• ยากญัชา มีสรรพคุณในการรักษา อาการของโรคออติสติก

• ท าร้ายตนเอง ลดลง 68%

• อาการอยู่ไม่สขุ ลดลง 68%

• การนอนหลับ ดีขึ้น 71%

• วิตกกงัวล ดีขึ้น 47%

• พ่อแม่ รณรงค์ให้แก้กฎหมาย

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ลุงตู้   บัณฑรู นิยมาภา รักษาเดก็โรคลมชัก สมองพิการ มากกว่า 100 คน 



ใชก้ญัชาท าใหเ้ป็นโรคหวัใจ

เพิม่ข้ึน ?

103

โรคหวัใจ



ปี 2020 นกัวิจยัจาก South Carolina, Texas & Florida 

ตีพิมพผ์ลการวิจยัพบว่า คนที่มีอาการเจ็บหนา้อก จ านวน 

1,420 คน ตรวจดว้ยเคร่ือง CT scan (Coronary CT 

angiography) พบว่า “คนที่ใชก้ญัชา” มีแนวโนม้ จะเป็น

โรคหวัใจขาดเลือด “นอ้ยกว่า” คนที่ไม่ไดใ้ช ้

• คนใชก้ญัชา เป็นโรคเสน้เลือดหวัใจ รอ้ยละ 6.8

• คนไม่ใชก้ญัชา เป็นโรคเสน้เลือดหวัใจ รอ้ยละ 15 

(p-value = 0.008)
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http://bmjopen.bmj.com/content/2/1/e000494.full

สมัภาษณ ์ผู้ใหญ่ 10,896 คน

- ไม่เคยใช้กญัชา 61 %

- ใช้อยู่ 39 %
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Adjusted Odds Ratio (adj.OR) = 0.42

(95% CI: 0.33 – 0.55; p-value < 0.0001)

ไม่ใช่กญัชา                               8.7  %

ใชก้ญัชา 1 – 4 ครั้งต่อเดือน  4.2  %

ใชก้ญัชา  >= 5 ครั้งต่อเดือน         3.2 %

ผลการศึกษา

เป็นเบาหวาน 



• “คนที่ใชก้ญัชา” มีแนวโนม้ จะเป็นโรคหวัใจขาดเลือด 

“นอ้ยกว่า” คนท่ีไม่ไดใ้ช ้

• คนที่ใชก้ญัชาเป็นเบาหวานนอ้ยกว่าคนไม่ไดใ้ช้

• นัน่คือมีปัจจยัเสีย่งของการเป็นโรคหวัใจลดลง

• ประเด็นนี้  ใชอ้ธิบายเร่ือง ความเสีย่งในการเกิดโรคเสน้
เลือดสมองไดเ้ช่นกนั

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ใชก้ญัชาท าใหฆ่้าตวัตายเพิม่ข้ึน ?

108

การฆ่าตวัตาย
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พบว่ารฐัทีแ่ก ้กม.แลว้ 

พบว่า อตัราการฆ่าตวัตายลดลง

การฆ่าตวัตาย
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ทหารผ่านศึกอเมริกัน
ตายในสนามรบ

5,273 คน

ฆ่าตวัตาย

128,480
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ทหารผ่านศึก

ออกมารณรงคบ์อกว่า 

ที่ไม่คิดฆ่าตวัตาย

เพราะกญัชาช่วยชีวิต



• รัฐต่างๆ ที่แก้กฎหมาย แล้ว มสีถติกิารฆ่าตัวตายลดลง 
มากกว่ารัฐที่ยังไม่ได้แก้ กม.

• ทหารอเมริกนัตายจากการฆ่าตัวตายมากกว่าตายในสนามรบ

• บางคนออกมารณรงค์ให้แก้กฎหมาย ระบุว่า ตนเลิกคิดฆ่าตัว
ตาย เพราะสบูกญัชา

• เพราะกญัชา แก้ภาวะ PTSD, ปวดทรมาน ได้ดี

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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เสพติด ?

น าไปสู่การใชย้าเสพติด

รา้ยแรง ?
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Dr.Tod Mikuriya

https://slideplayer.com/slide/5950930/
116

จิตแพทย ์ผูร่้วมผลกัดนัการแก ้กม.ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 

จนส าเร็จ ใน ปี 1996



1. Immunomodulator analgesic (42%)
2. Mood and affect modulator (27%)
3. Antispasmodic, anticonvulsant (26%)
4. Harm reducing substitute (4%)
5. Hypothermogenic (?%)

Mode of Actions

https://slideplayer.com/slide/5950930/
117



Harm reducing substitute 

1. Alcohol (82.5%) 
2. Amphetamine  (4.8%)
3. Cocaine (1.6%)
4. Opiate (7.1%)
5. Tobacco (2.4%)
6. Others (1.6%)

https://slideplayer.com/slide/5950930/ 118



• นพ.ทอด มิคูริยา จิตแพทย์ ค้นงานวิจัยเก่าๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 
18 พบว่า กญัชามีประโยชน์มาก จึงรวบรวม จัดพิมพ์ใหม่

• ร่วมผลักดันแก้ กม.ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ส าเรจ็ ในปี ค.ศ. 1996 

(24 ปีมาแล้ว)

• เปิดคลินิกรักษาโรคด้วยกญัชา 

• คนไข้ที่มา ส่วนใหญ่มอีาการปวด โรคทางจิตใจ มอีาการเกรง็ 
และเสพติด สรุา

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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สุรา: ยาเสพติดตวัจริง !

120



• สรุา คือ ยาเสพติดตวัจริง ที่เราปล่อยให้เสพอย่างเสรี

• ปัญหาจากสรุามากมาย เช่น โรคจิต โรคตับ โรคมะเรง็ โรค
สมอง อบุัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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•กญัชามฤีทธิ์เสพตดิพอๆกบักาแฟ

•ใช้แก้การเสพตดิเหล้า บุหร่ี เฮโรอนี ได้ !

122



www.drugabuse.gov 123



Prof. H.P.Hartung (Germany), 2011
“กญัชาไมไ่ดม้ฤีทธิเ์สพตดิ”

124



• หน่วยงานด้านยาเสพติดของสหรัฐ ระบุว่า กญัชามฤีทธิ์เสพติด 
ใกล้เคียงกบักาแฟ ร้อยละ 9

• จริงๆ เสพติดน้อยกว่ากาแฟ 

• ศาสตราจารย์เอสพีฮาร์ตุง ของเยอรมนี ระบุ กญัชา ไม่มีฤทธิ์
เสพติด 

• บุหร่ี มฤีทธิ์เสพตดิถงึ ร้อยละ 32 ควรถูกจัดให้เป็นยาเสพติด

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ใชก้ญัชาแทนยาเสพติด

126
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80 % ใชแ้ทนยาแกป้วด

52 % ใชแ้ทน สุรา

32 % ใชแ้ทน ยาเสพติดตวัอ่ืนๆ

(Lucas et al. Journal of Drug Alcohol Review, 2015)



• การส ารวจที่แคนาดา พบว่า ประชาชนใช้กญัชา
- ทดแทนยาแก้ปวด ร้อยละ 80; 

- ใช้แทนสรุา ร้อยละ 52; 

- ใช้แทนยาเสพติด อื่นๆ ร้อยละ 32

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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Howell A. Will Marijuana Legalization Increase Hospitalizations and Emergency Visits? Reason Foundation. 2018. 
Available at: www.reason.org/topics/drugpolicy

37.5 ต่อพัน
40 ต่อพัน



• สถติทิี่รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา พบว่า คนไข้มาห้องฉุกเฉิน 
เพราะปัญหาการเสพสรุา ลดลง จาก  40 ต่อพัน เหลือ 37.5 

ต่อพัน ในช่วงปี ค.ศ.2011 – 2014

• สถติกิารมาห้องฉุกเฉิน เพราะใช้กญัชา ที่ดูเหมอืนว่า เพ่ิมขึ้น
จาก ~ 7 ต่อพัน เป็น ~ 11 ต่อพันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ผู้ป่วยกล้าแจ้งแพทย์ว่าตนใช้กญัชา หลังแก้ กม. แต่การ

เจบ็ป่วยคร้ังนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลจากกญัชากไ็ด้

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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https://thesacredplant.com/

เลิกเฮโรอีนได้

เพราะกญัชา
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มิติทางเศรษฐกิจและสงัคม
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คดีความลดลง

หลงัแกก้ฎหมำย

133



War on drug

= War on health

134

จับกุม ช่ัวโมงละ 79 คน

NORML.org



• การเอาคนที่ใช้และครอบครองกญัชาไปขงัคุก ไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหาสงัคมใดๆ 

• แต่สร้างปัญหาสงัคม ท าลายเศรษฐกจิของครอบครัว 

• เป็นการส่งคนไปเรียนรู้วิธก่ีออาชญากรรมจากคนในคุก

• เพ่ิมความเสี่ยงการติดโรควัณโรค 

• สิ้นเปลืองงบประมาณส่วนรวม ฯลฯ

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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http://www.drugpolicy.org/legalization-status-report 136

คดีเกีย่วกบักญัชา ลดลง หลงัแกก้ฎหมาย



• มลรัฐที่แก้ กม.แล้ว ลดจ านวนการจับกุมคนครอบครองกญัชา
อย่างมาก ประหยัดงบประมาณของกระบวนการยุติธรรมได้

อย่างมาก 

• ต ารวจมีเวลาไปท าคดีอาชญากรรมอื่นๆ มากขึ้น

• สถติิอาชญากรรมในภาพรวมลดลง 

• ความรุนแรงในครอบครัวลดลง

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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Professor Jeffrey Miron

Harvard University

https://goo.gl/y5T0DJ
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ปี 2019 = 39,600 ล้าน US = 1,188,000 ล้านบาท

ปี 2025 = 54,800 ล้าน US = 1,644,000 ล้านบาท 139



• กญัชาช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ 

• มูลค่าทางเศรษฐกจิเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• ใน ปี 2019 เท่ากบั 39,600 ล้าน US (1,188,000 ล้านบาท)

• คาดการณ์ว่าใน ปี 2025 จะสงูถงึ 54,800 ล้าน US 

(1,644,000 ล้านบาท)

• โดยมูลค่าในตลาดมดื ยังคงสงูกว่า กญัชาที่ถูก กม.

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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(1 เอเคอร์ = 2.53 ไร่)รายไดต่้อ 1 ไร่ 

กญัชา 13 ลา้นบาท (กิโลกรมัละ 128,800 บาท)

ขา้วโพด 7,600 บาท

ถัว่เหลือง 4,780 บาท

สาลี 2,760 บาท

141



• รายได้จากการปลูกกญัชา ต่อไร่ เท่ากบั 13 ล้านบาท เพราะ

ราคาจ าหน่ายสงูถงึ กก.ละ 128,800 บาท

• ในขณะที่ปลูกพืชผลอย่างอื่น  เช่น ข้าวโพด มรีายได้เพียง 
7,600 บาทต่อไร่; ถั่วเหลือง 4,780 บาท; ข้าวสาลี 2,760

บาท

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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การศึกษาดีข้ึน

หลงัแกก้ฎหมำย

143



144

เกบ็ภาษี

ได้มากขึ้น
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น าไป

อดุหนุน

โรงเรียน

ได้มากขึ้น
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นร.ส าเรจ็

การศึกษา

เพ่ิมขึ้น

ตกออก

ลดลง
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เยาวชนดืม่สุรา สูบบุหรี่ลดลง



• เศรษฐกจิดีขึ้น มลรัฐโคโลราโด เกบ็ภาษีได้มากขึ้น น าไป

อดุหนุนโรงเรียนและนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

• ท าให้เดก็นักเรียนจบการศึกษาเพ่ิมขึ้น ตกออกกลางครันลดลง

• เยาวชนเสพสรุา และสบูบุหร่ีลดลง

• เดนเวอร์ เมืองหลวงของรัฐโคโลราโด ถูกจัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
อนัดับต้นๆของประเทศ 

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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อตัราตายจากมอรฟี์นและ

มอรฟี์นสงัเคราะห์



150

อตัราตายจากมอรฟี์น และ มอรฟี์นสงัเคราะห ์(Fentanyl)
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รฐัทีแ่ก ้กม.แลว้ 
อตัราการเสยีชวีติ
จากมอรฟี์นลดลง
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154

รัฐโคโลราโดอนุญาต

ให้ใช้กญัชาแทนมอร์ฟีนแล้ว



• อตัราการตายจากยามอร์ฟีนหรือยามอร์ฟีนสงัเคราะห์เพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งยาที่หมอสั่งและจากตลาดมดื

• มลรัฐที่แก้ กม.แล้ว อตัราตายจากมอร์ฟีนลดลง

• เพราะคนใช้กญัชาแก้ปวดทดแทน

• รัฐโคโลราโดจึงอนุญาตให้แพทย์สั่งยากญัชาแทนยามอร์ฟีนได้
แล้ว

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ใชก้ญัชาแทนยาแผนปัจจุบนั

156



• Narcotics/opioids (35.8%)
• Anxiolytics (13.6%)  
• Antidepressants (12.7%)

the Bastyr University Research Institute

157Corroon JM (2017)      https://tinyurl.com/ycwaz26b

ส ำรวจผูใ้ช ้2,774 รำย พบ  1,248 รำย (46%) 



the University of Georgia 

• Saved Medicare about $165 million in 2013

• If legalize nationwide will save $470 million

https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.1661

(5,400 ลา้นบาท)

(15,500 ลา้นบาท)

158

https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.1661


• มีการใช้ยากญัชาทดแทนยาแผนปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้น เช่น ยาแก้
ปวด ยาแก้อกัเสบ ยาที่สกดัจากฝ่ิน ยาแก้วิตกกงัวล ยาลดภาวะ

ซึมเศร้า ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยากนัชัก ยารักษา

อาการทางจิต ยารักษาไมเกรน ยาลดกรด

• ท าให้ประหยัดงบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ ได้ถงึ 
5,400 ล้านบาท หากแก้ กม.ทั้งประเทศ จะประหยัดเงิน ได้

มากถงึ 15,500 ล้านบาท

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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อุบติัเหตุจะเพิม่ข้ึน ?
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คนใชก้ญัชาทีบ่า้น มีแนวโนม้จะไม่

ไปขบัรถ (แมจ้ะดืม่สุราร่วมดว้ย)

• Anderson, D. Mark et al. “Medical Marijuana Laws, Traffic Fatalities, and 
Alcohol Consumption.”
The Journal of Law and Economics. Vol. 56 (2): 333-369. 2013.
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/668812 

162



การวเิคราะห์ข้อมูลอบัุตเิหตุ 
ต้องหารด้วยจ านวนกโิลเมตร
ที่มีการขับขี่ยานพาหนะ

163



Caulkin JP, Kilmer B, Kleiman MAR. Marijuana Legalization: What Everyone Needs to 
Know (Second Edition). New York: Oxford University Press. 2016.  164



• การใช้ยากญัชามคีวามเสี่ยงต่อการเกดิอบุตัิเหตนุ้อยกว่าการ
เสพสรุา ยาจิตเวชหลายชนิด ยาแก้แพ้

• คนใช้กญัชาที่บ้าน มแีนวโน้มจะไม่ไปขบัรถ (แม้จะดื่มสรุาร่วม
ด้วย)

• เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอบุัติเหตุ โดยการหารจ านวนอบุตัเิหตทุี่
เกดิขึ้นด้วยจ านวนกโิลเมตรที่มีการขบัขี่ยานพาหนะจะพบว่า 

สถติิอบุัติเหตลุดลง 

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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อนัตรายมาก !

สิง่ที่ควรกงัวล คือ 

กญัชาสงัเคราะห์



167

Synthetic Cannabinoids



• ประเทศอสิราเอล ซึ่งมีประสบการณ์การท าวิจัยให้บริษัทยามา
นาน ออกระเบียบห้ามใช้กญัชาสงัเคราะห์ เพราะอนัตรายมาก

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ยากญัชาสงัเคราะห์ !

169



2007

170

ใช้รักษาเบาหวาน ลดความอ้วน

ท าใหเ้กิดภาวะซึมเศรา้ ฆ่าตวัตาย เพิม่ข้ึน 

จนถูกถอนออกจากตลาด



2007

171

ใช้รักษาเบาหวาน ลดความอ้วน

ท าใหเ้กิดภาวะซึมเศรา้ ฆ่าตวัตาย เพิม่ข้ึน 

จนถูกถอนออกจากตลาด



• บริษัทซาโนฟ่ี ของประเทศฝร่ังเศส เคยผลิตยากญัชา
สงัเคราะห์ช่ือ ไรโมนาแบนท์ ออกมาจ าหน่าย เพ่ือรักษา

โรคเบาหวานและลดความอ้วน พบว่า คนใช้เกดิอาการทางจิต 

และฆ่าตัวตาย จึงต้องถอนออกจากตลาด

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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South London

The Lancet Psychiatry. 2015;2:233-238

Skunk = สังเคราะห์

Hash = ธรรมชาติ

175

http://www.thelancet.com/psychiatry Vol 2 March 2015
http://www.thelancet.com/psychiatry Vol 2 March 2015
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Synthetic Cannabis (SC)  vs Natural Cannabis (NC) 

Vincent T. Mensen et al. 

(Netherlands, UK, Sweden, Spain)
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Synthetic Cannabis (SC)  vs Natural Cannabis (NC) 

Vincent T. Mensen et al. 
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ตาย 43 ราย

Cardiac Dysrhythmia, 
Sudden Death
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ตาย 43 ราย

Cardiac Dysrhythmia, 
Sudden Death

ผูร้า้ยตวัจริง คือ กญัชาสงัเคราะห ์!
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สวมรอย/เหมารวม

ปล่อยข่าวโจมตี

กญัชาจากธรรมชาติ

181



• แต่ยังมีการผลิตยากญัชาสงัเคราะห์ออกมาเป็นจ านวนมาก ขาย
ทางอนิเตอร์เนต็ และน าไปฉีดพ่น ใส่กญัชาจากธรรมชาติ

• มีสถติิคนใช้กญัชาสงัเคราะห์แล้วเกดิอาการทางจิตจ านวนมาก

• บางคนหัวใจหยุดเต้น เสยีชีวิต

• เมื่อคนน าไปใช้แล้วเกดิอาการทางจิต กก็ล่าวหากญัชาจาก
ธรรมชาติแบบเหมารวม

• การอนุญาตให้ประชาชนปลูกได้เอง จะลดความเสี่ยงน้ีได้

ค าบรรยายประกอบสไลด์
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ขอ้เสนอเพือ่กา้วต่อไป

183



ขอ้เสนอเพือ่กา้วต่อไป

1. “ยุติ” การจับกุมผู้ป่วยที่ปลูกกญัชา เพ่ือน ามารักษาตนเอง

2. ต้องห้ามการน าเข้า การใช้ กญัชาสงัเคราะห์ โดยเดด็ขาด

184



สรุป

1. เริ่มขนาดนอ้ยๆ เพิม่ชา้ๆ 

2. เพิม่วิธีใช้

3. ไม่ใชย้ากญัชาสงัเคราะห์

4. ดูแลแบบองคร์วม: จิตใจและร่างกาย

5. แกไ้ขทั้งเรื่อง Toxicity และ Deficiency
185



อ่านเพิม่เติม
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แนะน าแหล่งข้อมูล

• Cannabis-med.org
• ClinicalTrials.gov
• Granny Storm Crow List
• https://www.chrisbeatcancer.com/
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กญัชา ข้ึนอยู่ทัว่ไป ในรฐัหิมาจลั ประเทศอินเดีย


