13

J Gerontol Geriatr Med. 2020; 19(13-25)

กััญชากัับโรคที่่�มีีความเสื่่�อมของระบบประสาทในผู้้�สููงอายุุ
Cannabis in Neurodegenerative Disorders
หฤษฎ์์ ปััณณะรััส1 วีีรศัักดิ์์� เมืืองไพศาล1
1
ภาควิิชาเวชศาสตร์์ป้้องกัันและสัังคม คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
Harisd Phannarus1, Weerasak Muangpaisan1
1
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University

Received: 15 November 2019
Revised: 30 April 2020
Accepted: 30 April 2020

บทคััดย่่อ
ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงพบโรคที่่�เกิิดจากความเสื่่�อมได้้มากขึ้้�น โดยเฉพาะความเสื่่�อมของ
ระบบประสาท ได้้มีีความพยายามค้้นหาตััวยาหรืือสารใหม่่ ๆ เพื่่�อมาใช้้ในการบรรเทาหรืือรัักษาภาวะความเสื่่�อมต่่าง ๆ
กัั ญ ชาเป็็ น พืื ช ชนิิ ด หนึ่่ � ง ที่่� มี ี คุ ุ ณ ลัั ก ษณะที่่� มี ี ผ ลต่่ อ การรัั ก ษา สารหลัั ก ที่่� ส ามารถสกัั ด จากกัั ญ ชาประกอบด้้ ว ย
tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) โดยออกฤทธิ์์�ผ่่าน cannabinoid receptor 1 (CB1) และ
cannabinoid receptor 2 (CB2) ที่่�มีีในมนุุษย์์ สารทั้้�งสองหากใช้้ในอััตราส่่วนที่่�ไม่่เหมาะสมจะมีีผลต่่ออาการ
ทางจิิตประสาท ทางเดิินอาหาร และปริิชานพิิสััย
โรคที่่�เกี่่�ยวกัับความเสื่่�อมของระบบประสาทในผู้้�สููงอายุุในบทความนี้้� ประกอบด้้วย ภาวะสมองเสื่่�อม
ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม และ โรคพาร์์กิินสััน ซึ่่�งการศึึกษาในภาวะดัังกล่่าวทั้้�งหมด
มีีจำำ�นวนประชากรน้้อย มีีลัักษณะคุุณภาพงานวิิจััยต่ำำ�� และเป็็นลัักษณะการทดลองแบบเปิิด อย่่างไรก็็ตาม ผลที่่�ได้้
จากการศึึกษาที่่�มีพี บว่่ากััญชาไม่่มีผี ลต่่อปริิชานพิิสัยั และไม่่ลดปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่อ� ม
ส่่วนผลต่่อโรคพาร์์กิินสัันอาจจะช่่วยลดผลข้้างเคีียงที่่�เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนไหวที่่�ผิิดปกติิที่่�เกิิดจากยาที่่�ใช้้รัักษาแต่่ไม่่ช่่วย
ลดอาการผิิดปกติิของเคลื่่�อนไหวจากตััวโรคเอง ซึ่่�งก็็เป็็นการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพงานวิิจััยต่ำำ��
Abstract
Currently, increasing aging population leads to face with more neurodegenerative disease. There have
been efforts to find new drugs or chemicals to alleviate or treat this problem. Cannabis is one of herbs which
can be used in the treatment. There are two major types of cannabinoids including tetrahydrocannabinol (THC)
and cannabidiol (CBD) which act by binding with cannabinoid receptors 1 and 2. When the 2 compounds
are mixed in inappropriate ratio, they might lead to psychoactive, gastrointestinal and cognitive side effects.
In this article, the neurodegenerative conditions reviewed are dementia, Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia (BPSD) and Parkinson’s disease. There are a few limitations in the studies in these
conditions including low quality of studies, small number of populations and open label studies. However,
the available evidence show that cannabis has no effect on cognitive function and BPSD in people with
dementia. In Parkinson’s disease, cannabis reduced the drug-induced dyskinesia but not motor symptoms
from Parkinson’s disease itself. Nevertheless, the studies were also rated as low quality.
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ปััจจุุบัันมีีหลายประเทศ เช่่น สหรััฐอเมริิกา
เนเธอร์์แลนด์์ แคนาดา อนุุญาตให้้มีีการซื้้�อขายผลิิตผล
จากกััญชาได้้ตามกฎหมายทั้้�งในรููปแบบยาเพื่่�อการรัักษา
ทางการแพทย์์และเพื่่�อการนัันทนาการ ส่่วนในประเทศไทย
สภานิิ ติิ บัั ญ ญัั ติิ แห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ พิิ จ ารณาและประกาศ
เปลี่่�ยนแปลงพระราชบััญญััติยิ าเสพติิดให้้โทษ (ฉบัับที่่� 7)
ในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้กััญชาและพืืชกระท่่อมสามารถนำำ�ไป
ศึึกษาวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อประโยชน์์ทางการแพทย์์ นำำ�ไป
รัักษาโรคภายใต้้การดููแลและควบคุุมของแพทย์์ โดยต้้อง
มีีการขออนุุญาตต่่อผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบก่่อน เห็็นได้้ว่่าในสัังคม
มีี ค วามตื่่� น ตัั ว ด้้ า นการนำำ � ผลิิ ต ผลจากกัั ญ ชามาใช้้
ในการแพทย์์ ซึ่่ � ง ในอนาคตน่่ า จะมีี ก ารนำำ � มาใช้้
อย่่างแพร่่หลายมากขึ้้�น
หลัังจากสัังคมไทยได้้ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
(aged society) เมื่่� อ ไม่่ กี่่ � ปี ี ที่่ � ผ่ ่ า นมา ทำำ � ให้้ พ บโรค
ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ ความเสื่่� อ มได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น หนึ่่ � ง ในนั้้� น คืื อ โรค
ที่่�มีีความเสื่่�อมของระบบประสาท (neurodegenerative
disorders) โดยที่่พ� บบ่่อยในผู้้�สููงอายุุ คืือ ภาวะสมองเสื่่อ� ม
ข้้อมููลจากสถาบัันวิิจัยั และพััฒนาผู้้�สููงอายุุไทยปีี พ.ศ. 25591
พบว่่า ประเทศไทยมีีประชากรผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 16.5
พบภาวะสมองเสื่่�อมร้้อยละ 8.1 คาดการณ์์ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 2 เท่่าในอีีก 20 ปีีข้้างหน้้า และอีีกโรคที่่�มีีความเสื่่�อม
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ของระบบประสาท คืื อ โรคพาร์์ กิิ น สัั น ที่่� มี ี แ นวโน้้ ม
เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ตามอายุุขััยของประชากร จึึงได้้
มีีความพยายามในการพััฒนาหาแนวทางการรัักษาใหม่่ ๆ
เช่่น การนำำ�กััญชามาใช้้เพื่่�อการรัักษาในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีีข้้อมููลจากการศึึกษาในประชากร
กลุ่่�มนี้้� ค่่ อนข้้ างจำำ�กััด บุุ คลากรทางการแพทย์์ จึึ งควร
มีีความรู้้�เท่่าทัันถึึงผลดีีและผลเสีียของการรัักษาด้้วยวิิธีี
ดัังกล่่าว ในประชากรกลุ่่�มนี้้�ให้้มากขึ้้�นตามไปด้้วย
กัั ญ ชาเป็็ น พืื ช ในตระกูู ล Cannabaceae
family โดยมีี 3 สายพัันธุ์์� โดย 2 สายพัันธุ์์�ที่่�รู้้�จัักกัันดีี
ในประเทศไทยแบ่่ ง เป็็ น กัั ญ ชง (Cannabis sativa
L.subsp. sativa) และกััญชา (Cannabis sativa L.subsp.
indica) ซึ่่�งทั้้�ง 2 สายพัันธุ์์� เดิิมอยู่่�ภายใต้้พระราชบััญญััติิ
ยาเสพติิ ด ให้้ โ ทษ พ.ศ. 2522 กัั ญ ชงจะถูู ก นำำ � ไปใช้้
ประโยชน์์ ใ นอุุ ต สาหกรรมสิ่่� ง ทอและภาคการเกษตร
ส่่ ว นกัั ญ ชาจะถูู ก นำำ � มาใช้้ ใ นทางการแพทย์์ แ ละ
เพื่่�อนัันทนาการ ความแตกต่่างของ 2 สายพัันธุ์์�แสดง
ในตารางที่่� 1 การออกฤทธิ์์�ของกััญชาทำำ�งานผ่่านระบบ
endocannabinoids โดยสาร cannabinoids ที่่�สามารถ
ไปออกฤทธิ์์�ที่่�ระบบดัังกล่่าวแบ่่งออกเป็็น 3 ลัักษณะคืือ
1) Endocannabinoids 2) Phytocannabinoids และ
3) Synthetic cannabinoids

ตารางที่่� 1 ความแตกต่่างของกััญชงและกััญชา2, 52
กััญชง (Hemp)
กััญชา (Marijuana)
ชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์
Cannabis sativa L.subsp. sativa
Cannabis sativa L.subsp. indica
ความสููงของต้้น
น้้อยกว่่า 2 เมตร
มากกว่่า 2 เมตร
อััตราส่่วน THC
น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.3
ร้้อยละ 1-20
อััตราส่่วน CBD:THC
มากกว่่า 2
น้้อยกว่่า 2
การนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
สิ่่�งทอ กระดาษ
ทางการแพทย์์และเพื่่�อนัันทนาการ
ยานยนต์์และน้ำำ��มัันจากเมล็็ด
คำำ�ย่่อ: subsp, subspecies; THC, delta-9-tetrahydrocannabinol; CBD, cannabidiol
Endocannabinoids (ECS)2, 3
Endocannabinoids เป็็ น ส่่ ว นของสาร
ที่่� ส ร้้ า งและออกฤทธิ์์� ไ ด้้ เ องในร่่ า งกาย ประกอบด้้ ว ย
ตััวรัับชนิิดคลาสสิิก (classical receptor) เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของตััวรัับชนิิด G-protein coupled ประกอบไปด้้วย
ตัั ว รัั บ ชนิิ ด ที่่� 1 (cannabinoid receptor 1, CB1)

ผ่่านการเข้้ารหััสด้้วยยีีน CNR1 พบในสมองเป็็นส่่วนใหญ่่
ทำำ�หน้้าที่่เ� กี่่ย� วกัับการหลั่่ง� สารสื่่อ� ประสาท ป้้องกัันการตาย
ของเซลล์์ การเป็็นพิิษจากการถููกกระตุ้้�น 4 (excitotoxicity)
และมีีฤทธิ์์�ต่่อจิิตประสาท (psychoactivity) เกี่่�ยวกัับ
การติิ ด สารประกอบกัั ญ ชา ตัั ว รัั บ ชนิิ ด ที่่� 2 (cannabbinoid receptor 2, CB2) ผ่่านการเข้้ารหััสด้้วยยีีน
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CNR2 พบนอกสมองเป็็นส่่วนใหญ่่ ทั้้�งระบบภููมิิคุ้้�มกััน
ระบบกล้้J Gerontol
า มเนื้้� อ และกระดูู
แต่่ ก็(1)็ มี ี ฤ ทธิ์์� ใ นการปรัั บ
Geriatr Med. ก
2020;19
Prevention of covid-19 for geriatric people
สััญญาณเพื่่�อเปลี่่�ยนการเป็็นพิิษจากการกระตุ้้�นในระบบ
ประสาท (modulate excitotoxicity) ลดกระบวนการอัักเสบ
ด้ ว ยยี น CNR2 พบนอกสมองเป็
ระบบ ก
(anti-inflammation)4
ส่่ ว นตัันส่
ว รัั บว นใหญ่
ชนิิ ด ไม่่ทัค้ งลาสสิิ
ภูมิคมุ้ กัน ระบบกล้receptor)
ามเนือ้ และกระดู
ก แต่ก็มECS
ีฤทธิ์ใเช่่
นการปรั
(non-classical
ในระบบ
น ตััวบรัับ
สัญ ญาณเพืcoupled
่ อ เปลี่ย นการเป็
พิ ษ(GPR55)
จากการกระตุ
G-protein
ชนิิด น55
ตััวรััน้ บในระบบ
Peroxisประสาท
(modulate
excitotoxicity)
ลดกระบวนการอั
กเสบ
some proliferator-activated ทั้้�งชนิิดแอลฟาและแกมมา
4
ส่ ว นตั วตััรัวบรััชนิ
ไม่ ค ลาสสิreceptor
ก (non(anti-inflammation)
(PPAR-alpha,
gamma)
บ ดTransient
classical vannilloid-1
receptor) ในระบบ
ECS
เช่ นวรััตับวชนิิ
รับดG-protein
potential
(TRPV-1)
โดยตัั
ไม่่คลาสสิิก
coupled ชนิด 55receptor)
(GPR55) นี้้�ตัยัวรังั บไม่่Peroxisome
(non-classical
มีข้ี อ้ มููลในด้้proliferatorานการแพทย์์
activated
ทั
้
ง
ชนิ
ด
แอลฟาและแกมมา
(
PPAR-alpha,
มากในปัั จ จุุ บัั น สามารถพบตัั ว รัั บ CB1, CB2
gamma)
ตัว รังบต่่าTransient
potential
ได้้
ในตำำ�แหน่่
ง ๆ ของร่่receptor
างกาย โดยมีี
หน้้าvannilloid-1
ที่่�การทำำ�งาน
(TRPV-1) โดยตั ว2รั บ ชนิ ด ไม่ ค ลาสสิ ก ( non-classical
แสดงในตารางที่่�
receptor) นีCB1,
ย้ ังไม่CB2
มีขอ้ มูเมื่่�
ลในด้
นการแพทย์
อถููกากระตุ้้�
นจะทำำม�ากในปั
หน้้าที่่�เจกี่่จุ�ยบวกัันั บ
สารสื่่�
อ ประสาทในลัั
สัั ญ ญาณวกกลัั
สามารถพบตั
ว รับ CB1,ก ษณะการให้้
CB2 ได้ใ นต าแหน่
ง ต่ า ง ๆ ของ บ
5
(retrograde
มีีผลต่่อเซลล์์ประสาทตัั
วต้้น
ร่างกาย โดยมีหsignaling)
น้าที่การทางานแสดงในตารางที
่2
(pre-synaptic neuron) ส่่งผลทำำ�ให้้ลดการหลั่่�งสาร

สื่่�อประสาทที่่�มีีฤทธิ์์�กระตุ้้�นบางประเภท (decreased
excitatory)6 เช่่น Glutamate
สำำ�หรัับสารออกฤทธิ์์ใ� นระบบ endocannabinoid
ที่่�ร่่างกายสร้้างขึ้้�นที่่�สำำ�คััญมีีอยู่่� 2 สารคืือ Anandamide
6
เ ช่ น
ก(AEA)
ร ะ ตุ้ น มีีบฤาทธิ์์
ง ป�อระโกนิิ
ะ เ ภ ทสต์์(เdecreased
ป็็นบางส่่วนexcitatory)
(partial agonist)
Glutamate
มีี สัั ม พรรคภาพสูู ง (high affinity) ต่่ อ CB1 และ
สาหรับสารออกฤทธิ์ในระบบ
2-arachidonoyglycerol
(2-AG)endocannabinoid
ที่่�มีีฤทธิ์์�อะโกนิิทีส่ ต์์
ร่(full
างกายสร้
างขึน้ มีีทีสั่สมั าคัพรรคภาพปานกลาง
ญมีอยู่ 2 สารคือ Anandamide
agonist)
(moderate(AEA)
affinity)
2
์
มีต่่ฤอทธิCB1
อะโกนิ
เป็ นบางส่
น (partial
agonist) มีสมั มพรรค
และสต์CB2
โดยว2-AG
จะพบในสมองได้้
ากกว่่า
ภาพสู
(high งaffinity)
ต่อกCB1
และ 2-arachidonoyglycerol
AEAงสารทั้้�
สองจะถูู
ทำำ�ลายด้้
วยเอนไซม์์ Fatty acid
(2-AG)
ีฤทธิ์อะโกนิส(FAAH)
ต์ (full agonist)
สมั พรรคภาพปาน
amideที่มhydrolase
และ มีMonoacylglycerol
2
โดยarachidonic
2-AG จะ
กลาง
ต่อับCB1
และ CB2
lipase(moderate
(MAGL)affinity)
ตามลำำ�ดั
กลายเป็็
น free
พบในสมองได้
ง้ สองจะถู
าลายด้จะถูู
วย ก
acid เป็็นผลิิมตากกว่
ภััณฑ์์า สุAEA
ุดท้้าสารทั
ย3 AEA
และกท2-AG
เกระตุ้้�นให้้
อ น ไ ซ ม์ Fatty
acid amideด ประสานประสาทส่่
hydrolase ( FAAH) แว นหลัั
ละ ง
หลั่่�งออกจากจุุ
Monoacylglycerol
(MAGL)
ตามล
าดับ กลายเป็
น �น
(post-synapse) lipase
ผ่่านระดัั
บแคลเซีี
ยมในเซลล์์
ที่่�มากขึ้้
3
และไปออกฤทธิ์์
�ที่่� CB1
และตCB2
AEA และวต้้น
free
arachidonic acid
เป็ นผลิ
ภั ณ ฑ์ที่่�สเุดซลล์์
ท้า ยประสาทตัั
(pre-synaptic
ต่่อไป ดประสานประสาทส่วน
2-AG
จะถูกกระตุneuron)
น้ ให้หลั่งออกจากจุ

ตารางที่ 2 ตาแหน่งและหน้าที่ทพี่ บได้จาก CB1, CB2 (ดัดแปลงจาก Zou S, et al. 20183)

ตารางที่่� 2 ตำำ�แหน่่งและหน้้าที่่�ที่่�พบได้้จาก CB1, CB2 (ดััดแปลงจาก Zou S, et al. 20183)
Cannabinoid receptor 1
ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทนอกส่วนกลาง
ตาแหน่ง
การทางาน
ตาแหน่ง
การทางาน
Hippocampus Memory
Lymphoid
Cell mediated,
storage
tissue
innate immunity
Cerebellum
Coordinate Vascular
Control blood
of motor
smooth
pressure
function
muscle cells
Basal ganglia Movement
Duodenum, Control of
control
ileum,
emesis
myenteric
plexus
Hypothalamus Appetite,
Lung smooth Bronchodilation
thermal
muscle cells
regulation
Spinal cord
Nociception Eye ciliary
Intraocular
bodies
pressure
Cerebral
Emesis
cortex

CB1, CB2 เมื่อถูกกระตุน้ จะทาหน้าที่เกี่ยวกับสาร
สื่อประสาทในลักษณะการให้สญ
ั ญาณวกกลับ (retrograde
5
signaling) มี ผ ลต่ อ เซลล์ป ระสาทตั ว ต้น (pre-synaptic
neuron) ส่ง ผลท าให้ล ดการหลั่ง สารสื่ อ ประสาทที่ มี ฤ ทธิ์

Cannabinoid receptor 2
ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทนอกส่วนกลาง
ตาแหน่ง
การทางาน
ตาแหน่ง
การทางาน
Cerebellar
Coordinate of Lymphoid
Cell mediated,
granule cells motor function tissue
innate immunity
Microglia
NeuroPeripheral
Peripheral
inflammation
nerve
nervous system
terminals
Retina
Intraocular
pressure

หลัง (post-synapse) ผ่านระดับแคลเซียมในเซลล์ท่ีมากขึน้
และไปออกฤทธิ์ ที่ CB1 และ CB2 ที่ เ ซลล์ป ระสาทตัว ต้น
(pre-synaptic neuron) ต่อไป

16
Phytocannabinoids
P h y t o c a n n a b i n o i d s ห ม า ย ถึึ ง ส า ร
cannabinoids ที่่�ได้้รัับการสกััดมาจากกััญชา คุุณสมบััติิ
เป็็นสารที่่�ชอบไขมััน (lipophilic)6 phytocannabinoids
มีีส่่วนประกอบหลายชนิิดแต่่มีี 2 ชนิิดหลัักที่่�ได้้นำำ�มาใช้้
ด้้านการแพทย์์ ได้้แก่่ delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) ซึ่่ � ง มีี ฤ ทธิ์์� ท างจิิ ต ประสาท (psychoactive)
ออกฤทธิ์์� ต่ ่ อ CB1, CB2 ในลัั ก ษณะอะโกนิิ ส ต์์
เป็็นบางส่่วน (partial agonist) และ cannabidiol (CBD)
ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ทางจิิตประสาทน้้อยกว่่า มีีสััมพรรคภาพต่ำำ��
(low affinity) ต่่อ CB1, CB27, 8 จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
phytocannabinoids มีีผลทำำ�ให้้เกิิดภาวะพึ่่�งพาสาร
(cannabinoid dependence) ได้้น้้อยกว่่าแอลกอฮอล์์
หรืือ opioids
THC สามารถสะสมอยู่่�ในไขมัันได้้เป็็นสััปดาห์์
คุุ ณ สมบัั ติิ ข องสารมีี ห ลากหลาย เช่่ น ลดปวด
เพิ่่�มความอยากอาหาร ลดการคลื่่�นไส้้อาเจีียน แต่่ถ้้าสาร
มีีการออกฤทธิ์์�มากเกิินไปจะมีีฤทธิ์์�ลดความจำำ�ระยะสั้้�น
ลดความสามารถในการเรีี ย นรู้้� สัั บ สน มีี ผ ลต่่ อ
ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและการหายใจได้้ หลัังจากสาร
ถููกสลายโดยตัับจะเข้้าสู่่�การหมุุนเวีียนในลำำ�ไส้้และตัับ
(enterohepatic recirculation)6 สาร CBD นอกจาก
กระจายในไขมัันได้้ดีี มีีผลต่่อจิิตประสาทน้้อย มีีคุณ
ุ สมบััติิ
ลดความกัังวล ลดการคลื่่�นไส้้อาเจีียน ลดอาการชััก2
และยัังมีีฤทธิ์์�ปรัับสััญญาณ (modulate) ของสาร THC
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในปรากฏการณ์์ Entourage7, 8 ปรากฏการณ์์
ดัังกล่่าวมีีผลให้้เกิิดการปรัับสััญญาณของ THC ทำำ�ให้้ลด
ผลข้้างเคีียงจากสาร THC ได้้แล้้ว ยัังมีีผลต่่อสารออกฤทธิ์์�
cannabinoids คืือ 1) ผลการออกฤทธิ์์�ของสารสามารถ
ออกฤทธิ์์�ได้้หลายเป้้าหมาย (multi-target) ทำำ�ให้้มีีกลไก
การออกฤทธิ์์�ได้้มากกว่่า 1 กลไก ทำำ�ให้้ผลที่่�ตามมา
แตกต่่างออกไป 2) ผลต่่อเภสััชจลนศาสตร์์ (pharmaccokinetics) ของสารออกฤทธิ์์� cannabinoids ซึ่่�งมีีผล
ต่่อการตอบสนองของการออกฤทธิ์์�ของสารดัังกล่่าว
Synthetic cannabinoids
Synthetic cannabinoids หมายถึึงสาร
ที่่� สัั ง เคราะห์์ ขึ้้� น มาทั้้� ง หมด หรืื อ มีี ส่ ่ ว นผสมบางส่่ ว น

J Gerontol Geriatr Med. 2020; 19(13-25)
ที่่� ไ ด้้ จ ากสารสกัั ด กัั ญ ชา สารต่่ า ง ๆ ออกฤทธิ์์� เ ป็็ น
endocannabinoid ligands หรืื อ ออกฤทธิ์์� ที่่ � ตัั ว รัั บ
(receptor-related) หรืือ ออกฤทธิ์์�ที่่�เอนไซม์์ (enzymerelated)
เภสัั ช พลศาสตร์์ (Pharmacodynamics)
และเภสัั ช จลนศาสตร์์ (Pharmacokinetics) ของ
cannabinoids
ข้้ อ มูู ล ทางเภสัั ช พลศาสตร์์ (pharmacoddynamics) เภสััชจลนศาสตร์์ (pharmacokinetics)
ส่่วนใหญ่่จะเป็็น การศึึกษาในสััตว์์ทดลองและประชากร
วััยหนุ่่�มสาว มีีการนำำ� cannabinoids มาใช้้หลายวิิธีี
ทั้้�งการสููดดม การรัับประทานในรููปแบบยาเม็็ด หรืือการใช้้
ในรูู ป แบบพ่่ น ละออง การสูู ด ดมและการรัั บ ประทาน
ใช้้เวลาประมาณ 3-10 นาทีี และ 60-120 นาทีีตามลำำ�ดัับ
ในการเกิิ ด ระดัั บ สูู ง สุุ ด ในพลาสมา 9 หากรัั บ ประทาน
จะมีีอััตราสารเข้้าระบบชีีวภาพ (oral bioavailability)
ประมาณร้้อยละ 6-1210 แต่่มีปริ
ี มิ าตรการกระจายของสาร
(volume of distribution) ที่่�สููงประมาณ 32 ลิิตรต่่อ
กิิโลกรััม10, 11 ส่่วนกระบวนการสลายสาร cannabinoids
จะสลายผ่่ า นไซโทโครม P450 ที่่� ตัับและขัั บออกทาง
อุุ จ จาระและปัั ส สาวะ มีี ก ารศึึกษาพบว่่ า สาร THC
สามารถผ่่านออกมาทางน้ำำ��นมและรก แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�แสดงเห็็นผลของสารต่่อทารกในครรภ์์
(teratogenic effect) ที่่�ชัดั เจน6, 10 การนำำ�ไปใช้้ในผู้้�สููงอายุุ
ต้้องใช้้ระมััดระวัังเนื่่�องจากในผู้้�สููงอายุุมีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
ทางสรีีรวิิทยา (physiology)12 ในระบบต่่าง ๆ ทั้้�งการทำำ�งาน
ของตัับและไตที่่�ลดลงส่่งผลถึึงการขัับยาออกไปได้้ลดลง
อัั ต ราส่่ ว นของไขมัั น ในผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�ม ากขึ้้� น มีี ผ ลต่่ อ
ปริิมาตรการกระจายของสาร (volume of distribution)
รวมไปถึึงเภสัั ช พลศาสตร์์ (pharmacodynamics)
และเภสัั ช จลนศาสตร์์ (pharmacokinetics) 13
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อีีกทั้้�งโดยทั่่�วไปผู้้�สููงอายุุมัักมีีปริิมาณ
ยาที่่�ใช้้มากกว่่า 1 ชนิิด จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจจะทำำ�ให้้
เกิิดอัันตรกิิริยิ าต่่อกัันของยา (drug interaction) ตารางที่่� 3
แสดงคุุณลัักษณะต่่าง ๆ ของสารสัังเคราะห์์ cannabinoid
ที่่�ได้้รัับมาตรฐานที่่�มีีในปััจจุุบััน
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ตารางที่่� 3 คุุณลัักษณะต่่าง ๆ ของสาร cannabinoid7, 9, 53

ผลของการใช้สาร cannabinoids ต่อการ
ทำำ�งานสมอง
CB1, CB2 มีีจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�อยู่่�ในสมอง ดัังนั้้�น
การใช้้สาร cannabinoids ทั้้�งในระยะเฉีียบพลัันและเรื้้อ� รััง
ส่่งผลถึึงการทำำ�งานในด้้านต่่าง ๆ ของสมอง มีีการศึึกษา
ที่่� เ ป็็ น ลัั ก ษณะการทบทวนวรรณกรรมอย่่ า งมีี ร ะบบ
(systematic reviews)14 ได้้ทำำ�การศึึกษาผลของการใช้้
cannabinoids ต่่อปริิชานพิิสััยด้้านต่่าง ๆ (cognitive
domain) ผ่่านการประเมิินทางจิิตประสาท (neuropsycchological test) ชนิิดต่่าง ๆ แต่่เป็็นการศึึกษาในประชากร
วััยหนุ่่�มสาวเป็็นหลััก แสดงผลในตารางที่่� 4
การศึึกษาของ cannabinoids กัั บ โรคที่่�
ความเสื่่�อมของระบบประสาทในผู้้�สูู ง อายุุ (neuroddegenerative disease) ได้้ แ ก่่ ภาวะสมองเสื่่� อ ม
ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
และโรคพาร์์กิินสััน
1. ภาวะสมองเสื่่�อม
การศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ ข องภาวะสมองเสื่่� อ ม
มัั ก ทำำ � ในโรคอัั ล ไซเมอร์์ (Alzheimer’s disease)
ซึ่่ � ง ตามพยาธิิ ส รีี ร วิิ ท ยา (pathophysiology) ของ
โรคอััลไซเมอร์์ เป็็นความผิิดปกติิของเซลล์์ประสาท (neuron)
จากการที่่�มีีสารโปรตีีน beta-amyloid ที่่�ผิิดปกติิไปสะสม
ทำำ � ให้้ เ กิิ ด ลัั ก ษณะ bet-amyloid plaque และ

neurofibrillary tangles เกิิดการอัักเสบต่่อเซลล์์ประสาท
(neuroinflammation) เซลล์์ประสาทตายและส่่งผลต่่อ
การหลั่่�งสารสื่่�อประสาทผิิดปกติิจากการศึึกษาในผู้้�ที่่�
เป็็นโรคอััลไซเมอร์์พบปริิมาณของ CB1 ที่่�ลดลงในสมอง
เกิิ ด การเป็็ น พิิ ษ จากการกระตุ้้�นในเซลล์์ ป ระสาทได้้
มากขึ้้� น (excitotoxicity) ทำำ � ให้้ เ ซลล์์ ป ระสาทตาย
และพบจำำ�นวน CB2 ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อเป็็นกระบวนการ
ต่่ อ ต้้ า นการอัั ก เสบ (anti-neuroinflammation) 15, 16
นอกจากนั้้�นพบปริิมาณสารออกฤทธิ์์� endocannabinoids
คืือ AEA ที่่�ลดลง17 อีีกทั้้�งพบเอนไซม์์ที่่�ใช้้ในการทำำ�ลาย
สารออกฤทธิ์์� endocannabinoids เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�ง FAAH
และ MAGL17 แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่พบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างปริิมาณ CB1, CB2 กัับปริิชานพิิสััยด้้านต่่าง ๆ
(cognitive domain)18, 19 ที่่�สููญเสีียไป
จากการศึึกษาในสัั ต ว์์ ท ดลองพบว่่ า กลไก
การออกฤทธิ์์� ต่ ่ า ง ๆ ที่่� มี ี ผ ลจาก cannabinoids
ทั้้�งการกระตุ้้�นตััวรัับ (receptor) หรืือการลดปริิมาณ
เอนไซม์์ที่่�มีีผลต่่อการทำำ�ลายสาร endocannabinoids
มีีผลดีีต่่อพยาธิิสรีีรวิิทยา (pathophysiology) ในรููปแบบ
ต่่าง ๆ ในสััตว์์ทดลอง เช่่น เพิ่่�มการกำำ�จัดั สาร beta-amyloid
ที่่�ผิิดปกติิ ลดการจัับกลุ่่�มกัันของ neurofibrillary tangles
รวมถึึงลดกระบวนการอัักเสบ (neuroinflammation)18, 20

18
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ตารางที่่� 4 ผลการศึึกษาของการใช้้สาร cannabinoids ที่่�มีีต่่อปริิชานพิิสััยด้้านต่่าง ๆ (cognitive domain)
(ดััดแปลงจาก Broyd SJ, et al. 201614)
ปริิชานพิิสััย
ความจำำ�
- การเรีียนรู้้�ทางภาษา และ
ความจำำ�
- ความจำำ�เพื่่�อใช้้งาน
- ความจำำ�ชนิิดอื่่�นๆ
สมาธิิจดจ่่อ
- สมาธิิจดจ่่อ
- ความใส่่ใจสิ่่�งเร้้าบางอย่่าง
(attention bias)
ความสามารถด้้านทัักษะพิิสััย
(psychomotor function)
กระบวนการทางความคิิด
- การวางแผน การให้้เหตุุผล
การแก้้ปััญหา การควบคุุม
สิ่่�งรบกวน (interference
control)
- การยัับยั้้�ง (inhibition)
- ความสามารถในการใช้้คำำ�พููด
(Verbal fluency)
- การประมาณระยะเวลา
การตััดสิินใจ

ผลระยะเฉีียบพลััน ผลระยะเรื้้�อรััง
(จำำ�นวนงานวิิจััย) (จำำ�นวนงานวิิจััย)

การหยุุดหลัังใช้้มา
ระยะเวลานาน
(จำำ�นวนงานวิิจััย)

+++ (11)

+++ (20)

+/- (9)

+/- (20)
+ (2)

+/- (16)
+/- (8)

+/- (7)
- (4)

+++ (16)
+ (1)

+++ (14)
+++ (7)

+/- (10)
NA

+++ (18)

+ (10)

+ (6)

+/- (12)

+/- (23)

+/- (9)

++ (5)
- (3)
+/- (6)
+/- (7)

+/- (9)
+/- (6)
- (1)
+/- (17)

NA
+/- (4)
- (1)
- (3)

พารามิิเตอร์์
ของกััญชา
ความถี่่� ระยะเวลาในการใช้้
ช่่วงเวลาที่่�ใช้้ อายุุที่่�เริ่่�มใช้้
เพศ
ขนาด อายุุที่่�เริ่่�มใช้้ ระยะเวลา
ที่่�หยุุดใช้้; ผลข้้างเคีียง
หลัังหยุุด; ความอยาก;
ภาวะติิดกััญชา
-

ความถี่่� อายุุที่่�เริ่่�มใช้้
ความซัับซ้้อนของงาน
(task complexity)

อายุุที่่�เริ่่�มใช้้ ระยะเวลา
ในการใช้้ ความถี่่� ภาวะผิิดปกติิ
จากการใช้้กััญชา

คำำ�ย่่อ: NA, not available
+++ มีข้ี อ้ มููลสนัับสนุุนมากถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ; ++ มีีข้อ้ มููลสนัับสนุุนปานกลางถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ;
+ มีข้ี อ้ มููลสนัับสนุุนเล็็กน้้อยถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ; +/- ข้้อมููลสนัับสนุุนไม่่แน่่ชัดั ถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ;
- ไม่่มีีข้้อมููลสนัับสนุุนถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสััย
การศึึกษา Cochrane review ที่่�เป็็นลัักษณะ
ทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ (systematic reviews)
เมื่่� อ ปีี พ.ศ. 2552 21 ถึึงผลของการศึึกษาในสาร
cannabinoids ชนิิดต่่าง ๆ ที่่�มีีผลต่่อปริิชานพิิสััยของ
ผู้้�ป่่วย กลัับพบว่่ายัังไม่่มีีการศึึกษาใดที่่�ให้้ผลดีีต่่อระดัับ
ปริิชานพิิสััยในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมไม่่ว่่าชนิิดใด ปััจจุุบััน
มีีการศึึกษาที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการเพื่่�อที่่�จะศึึกษา
ผลของสาร cannabinoids ต่่อระดัับปริิชานพิิสััยและ
ผลข้้ า งเคีี ย งของการใช้้ ส ารต่่ า ง ๆ 22 ซึ่่ � ง ต้้ อ งติิ ด ตาม
ผลการศึึกษาต่่อไป

อย่่ า งไรก็็ ต ามการนำำ � สาร cannabinoids
มาใช้้ นั้้� น ควรมีี ก ารวิิ จัั ย ที่่�มี ี ผ ลการศึึกษาที่่� ชัั ด เจน
กระบวนการวิิ จัั ย มีี คุ ุ ณ ภาพสูู ง และมีี ก ารหาปริิ ม าณ
สััดส่่วนที่่�เหมาะสมของสาร cannabinoids ที่่�จะนำำ�มาใช้้
เนื่่�องจากมีีการทำำ�การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�หาความสััมพัันธ์์
ระหว่่ า งการใช้้ กัั ญ ชาปริิ ม าณมากในช่่ ว งวัั ย รุ่่�นกัั บ
ความหนาของเนื้้�อสมอง (cortical thickness) ในส่่วนที่่มี� ผี ล
กัับความจำำ�ที่่�ได้้รัับการตรวจเมื่่�ออายุุที่่�มากขึ้้�น อายุุเฉลี่่�ย
66 ปีี พบว่่ า การใช้้ ปริิ ม าณกัั ญ ชาที่่� ม ากในวัั ย รุ่่�น
มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ เนื้้� อ สมองที่่� ล ดลงเมื่่� อ อายุุ ม ากขึ้้�น
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แตกต่่างกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ใช้้กััญชา23 แต่่อย่่างไรก็็ตามเป็็น
การศึึกษาที่่ป� ระชากรน้้อยและมีีปัจั จััยรบกวน (confounding
factors) มาก
2.	ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ และจิิตใจ
ในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม (Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia)
ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจในผู้้�ป่่วย
สมองเสื่่�อมมีีความชุุกพบได้้ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 60-9824, 25
ส่่งผลกระทบทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแลหรืือบุุคคลในครอบครััว
ในปััจจุุบันั มีีการนำำ�ยาต่่าง ๆ มาใช้้เพีียงเพื่่�อควบคุุมอาการ
พยาธิิสรีีรวิิทยา (pathophysiology) ในการเกิิดอาการนั้้�น
มีีการศึึกษาพบว่่าเกิิดจากระดัับของสารสื่่�อประสาทชนิิด
ต่่าง ๆ ที่่�มีีการลดลงหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
ซึ่่ � ง มีี ผ ลจากการที่่� เ ซลล์์ ป ระสาทมีี ก ารอัั ก เสบและ
ถูู ก ทำำ � ลายไป ทำำ � ให้้ มี ี ก ารหลั่่� ง สารสื่่� อ ประสาทที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป สารสื่่�อประสาทที่่�มีีการกล่่าวถึึงบ่่อย ๆ
คืื อ acetylcholine, serotonin, dopamine และ
noradrenaline ซึ่่�งมีีผลต่่อระบบตััวรัับสารสื่่�อประสาททั้้�ง
cholinergic, serotonergic, dopaminergic และ
noradrenergic ตามลำำ �ดัั บ สารที่่� มี ี ผ ลสำำ �คัั ญ คืื อ
acetylcholine ที่่�มีีผลทำำ�ให้้ลดสมาธิิจดจ่่อ (attention)
เกิิดปััญหาอาการโรคจิิต (psychosis) และด้้านอารมณ์์
(mood) ส่่วนสาร serotonin มีีผลแตกต่่างกัันไปตามตััวรัับ
5-hydroxytryptamine (5-HT receptor) ชนิิดต่่าง ๆ
สามารถส่่งผลให้้เกิิดความกัังวล (anxiety) ความก้้าวร้้าว
(aggression) อารมณ์์ซึึมเศร้้า (depression) อาการโรคจิิต
(psychosis) หรืือพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป26, 27
การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�พบว่่าสาร cannabinoids
มีี ผ ลต่่ อ การทำำ � งานของสารสื่่� อ ประสาท serotonin
ในลัักษณะการปรัับสััญญาณสองทิิศทาง (bidirectional
modulation) ทั้้�งต่่อความแรงของสารสื่่อ� ประสาท (strength)
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และความหนาแน่่นของตััวรัับสารสื่่�อประสาท (receptor
density) ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้ลดการกระตุ้้�นของตััวรัับ 5-HT
และลดการถ่่ายทอดสััญญาณผ่่านระบบ serotonin28, 29
จึึงเกิิ ด ความพยายามในการนำำ � สาร cannabinoids
ประเภทต่่ า ง ๆ มาทำำ � การทดลองเพื่่� อ บรรเทาปัั ญ หา
พฤติิ ก รรม อารมณ์์ และจิิ ต ใจในผู้้�ป่่ ว ยสมองเสื่่� อ ม
การศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ มี ี ลัั ก ษณะคุุ ณ ภาพงานวิิ จัั ย ต่ำำ � �
(low quality study) ลัักษณะเป็็นการทดลองแบบเปิิด
(open label trial) รายงานผู้้�ป่่ ว ย (case study)
หรืื อ การศึึกษาย้้ อ นหลัั ง (retrospective study)
จำำ�นวนประชากรรวม 54 ราย30-33 และเป็็นการศึึกษา
ทดลองแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม (randomized
controlled trial) จำำ�นวน 89 ราย24, 34-36 (ตารางที่่� 5)
3. โรคพาร์์กิินสััน (Parkinson’s disease)
โรคพาร์์กิินสัันเกิิดจากการลดลงของสารสื่่�อ
ประสาท dopamine ในสมองส่่วน substantia nigra
ทำำ � ให้้ เ สีี ย สมดุุ ล ของระบบ nigrostriatal pathway
ซึ่่ � ง ทำำ � หน้้ า ที่่� ก ารควบคุุ ม การเคลื่่� อ นไหวให้้ ร าบรื่่� น
(coordination movement control) โดยระบบ
nigrostriatal pathway ประกอบไปด้้วยการทำำ�งานของ
2 ส่่วนคืือ 1) direct pathway 2) indirect pathway
ซึ่่ � ง จะทำำ � งานประสานระหว่่ า งกัั นของสารสื่่� อประสาท
glutamate ที่่�มีีฤทธิ์์�กระตุ้้�นให้้ร่่างกายขยัับได้้รวดเร็็ว
สารสื่่� อ ประสาท GABA ที่่� ทำ ำ � ให้้ ร่ ่ า งกายขยัั บ ได้้ ช้ ้ า
โดยมีี ส ารสื่่� อ ประสาท dopamine ออกฤทธิ์์� ผ สาน
การทำำ�งานทั้้�งหมด ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนไหวร่่างกายเป็็นไป
อย่่างปกติิ การลดลงของสารสื่่�อประสาท dopamine
ทำำ�ให้้เกิิดอาการแสดงของโรคพาร์์กิินสััน คืือ อาการสั่่�น
(tremor) เคลื่่�อนไหวได้้ช้้าลง (bradykinesia) ส่่งผลถึึง
การเดิินและการทรงตััวที่่�ผิิดปกติิ (postural instability)
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ตารางที่่� 5 ผลจากการศึึกษาสาร cannabinoids ที่่มี� ผี ลต่่อปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่อ� ม24, 30-36

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั นธ ์ ข อ ง ส า ร
cannabinoids และพยาธิิสรีีรวิิทยา (pathophysiology)
ของโรคพาร์์ กิิ น สัั น พบว่่ า ในระยะต้้ น ของโรค CB1
ที่่� พ บมากในสมอง ส่่ ง ผลต่่ อ indirect pathway
มากกว่่า ลดการหลั่่�งของสารสื่่�อประสาท glutamate
และ GABA ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนไหวดีีขึ้้�น แต่่ในระยะท้้าย
ของโรค CB1 กลัับมีีผลต่่อ direct pathway มากกว่่า
โดยลดการหลั่่�งสารสื่่�อประสาท GABA ทำำ�ให้้เคลื่่�อนไหว
แย่่ลง นอกจากนั้้�นในผู้้�ป่่วยโรคพาร์์กิินสัันจะพบปริิมาณ
เอนไซม์์ FAAH ที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่ทำ� �ำ ลายสาร endocannabinoids
ลดลงอีี ก ด้้ ว ย 16, 17 จึึงมีี ค วามพยายามทำำ � การวิิ จัั ย
เกี่่�ยวกัับสาร cannabinoids ที่่�มีีผลกัับโรคพาร์์กิินสััน
มากขึ้้�นในช่่วงหลััง
การศึึกษาในสััตว์์ทดลอง มีีการนำำ�สารทดลอง
ที่่�มี ี ฤ ทธิ์์� อ ะโกนิิ ส ต์์ (agonist) และแอนตาโกนิิ ส ต์์
(antogonist) ต่่อตััวรัับ CB1 ซึ่่ง� ได้้ผลการวิิจัยั ที่่ห� ลากหลาย
ทั้้�งที่่�ได้้ผลลดอาการทางการเคลื่่อ� นไหว ลดการเคลื่่อ� นไหว
ที่่� ผิิ ด ปกติิ ที่่ � เ กิิ ด จากยาที่่� ใ ช้้ (levodopa-induced
dyskinesia)37 หรืือบางการศึึกษาวิิจััยกลัับได้้ผลไม่่ดีี
ซึ่่ � ง เกิิ ด จากปัั จ จัั ย ต่่ า ง ๆ ที่่� มี ี ผ ลต่่ อ การศึึกษา ได้้ แ ก่่
การออกฤทธิ์์� ข อง CB1 ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ในระยะของ
โรค ชนิิดของสาร cannabinoids ปริิมาณและความเข้้มข้้น
รวมไปถึึงสารสัังเคราะห์์ที่่�มีีเป้้าหมายของการออกฤทธิ์์�
ต่่อตััวรัับ (receptor) ที่่�แตกต่่างกััน16, 17, 38

การศึึกษาในคนส่่วนใหญ่่ยัังเป็็นการศึึกษา
ที่่� มี ี จำ ำ � นวนประชากรน้้ อ ย และคุุ ณ ภาพงานวิิ จัั ย ต่ำำ � �
(low quality study) ลัักษณะเป็็นการทดลองแบบเปิิด
(open label trial) รายงานผู้้�ป่่ ว ย (case study)
หรืื อ เป็็ น การสำำ � รวจกลุ่่�มผู้้�ป่่ ว ย (patient survey)
จำำ�นวนประชากรรวม 376 ราย 39-43 และเป็็นการศึึกษา
ทดลองแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม (randomized
controlled trial) จำำ�นวน 73 ราย 37, 44-46 โดยการศึึกษา
ทดลองแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม (randomized
controlled trial) ส่่วนใหญ่่ใช้้คะแนนจากแบบทดสอบ
Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS)
ซึ่่�งผลการศึึกษาพบว่่าการใช้้สาร cannabinoids มีีผล
ต่่อการเคลื่่�อนไหวไม่่แตกต่่างกัันเมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก
(placebo) แต่่จาก 1 การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม
(randomized controlled trial) พบว่่าอาจจะมีีผลดีี
ในการช่่ ว ยลดผลข้้ า งเคีี ย งเกี่่� ย วกัั บ การเคลื่่� อ นไหว
ที่่�ผิิดปกติิที่่�เกิิดจากยาที่่�ใช้้รัักษา (levodopa-induced
dyskinesia) แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามจำำ � นวนประชากร
ในการศึึกษาต่่ า ง ๆ มีี จำ ำ � นวนน้้ อ ยอีี ก ทั้้� ง มีี ข้ ้ อ สงสัั ย
ในกระบวนการปกปิิดการจััดสรรประชากร (allocation
concealment) การอำำ � พรางข้้ อ มูู ล (blinding)
ที่่�ถืือเป็็นอคติิ (bias) ของการวิิจััย (ตารางที่่� 6)
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ตารางที่่� 6 ผลจากการศึึกษาสาร cannabinoids ที่่มี� ผี ลต่่อการเคลื่่อ� นไหวและโรคพาร์์กินิ สััน (Parkinson’s disease)37, 39-46

ผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้จากการใช้้สาร cannabinoids
จากการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�ที่่�ทำำ�ในประชากร
นอกโรงพยาบาลที่่� มี ี ก ารใช้้ กัั ญ ชา มีี โ อกาสที่่� เ กิิ ด
ผลข้้ า งเคีี ย งจากเสพติิ ด กัั ญ ชาประมาณร้้ อ ยละ 9
และเกิิ ด น้้ อ ยกว่่ า นี้้� ถ้ ้ า เป็็ น สาร cannabinoids
ที่่� ใ ช้้ เ พื่่� อ การแพทย์์ 38 ปัั จ จัั ย ที่่� เ พิ่่� ม ความเสี่่� ย งในการ
เกิิ ด ผลข้้ า งเคีี ย งจากการใช้้ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างการแพทย์์
ที่่�ผลิิตจากสาร cannabinoids ได้้แก่่ ชนิิดของตััวรัับ
(receptor) cannabinoids ที่่�ออกฤทธิ์์� ความเข้้มข้้นของ
สาร cannabinoids รวมถึึงอััตราส่่วนของสาร cannabinoids
ที่่�ออกฤทธิ์์�ระหว่่าง THC และ CBD การศึึกษาทบทวน
วรรณกรรมอย่่ า งเป็็ น ระบบ (systematic review)
ที่่� ร วบรวมการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม
(randomized controlled trial) และการวิิจัยั โดยการสัังเกต
(observational study) ประชากรทั้้�งหมด 2,689 ราย
พบผลข้้างเคีียงของประชากรที่่มี� กี ารใช้้สาร cannabinoids

มากกว่่าประชากรที่่�ใช้้ยาหลอก (placebo) 1.86 เท่่า47, 48
อัั ต ราการเกิิ ด ผลข้้ า งเคีี ย งของสาร cannabinoids
ร้้อยละ 6 เทีียบกัับประชากรที่่�ใช้้ยาหลอก (placebo)
ร้้อยละ 2 ตารางที่่� 7 แสดงผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้น� ได้้จากการ
ใช้้สาร cannabinoidsในระยะเฉีียบพลัันและเรื้้�อรััง5, 49, 50
ข้้อแนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้สาร cannabinoids
เบื้้�องต้้น ได้้แก่่ หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สาร cannabinoids
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคร่่วมทางจิิตประสาท (psychiatric illness)
โรคหลอดเลืื อ ดหัั ว ใจ (coronary artery disease)
หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (arrhythmia) โรคตัับหรืือโรคไตเรื้้อ� รััง
และโรคลมชััก (epilepsy) ที่่ไ� ม่่เข้้ากัับข้้อบ่่งชี้้ใ� นการใช้้สาร
cannabinoids โดยมีีข้้อควรระวัังหากมีีการสั่่�งจ่่ายสาร
cannabinoids คืือ อัันตรกิิริิยา (drug interaction)
ระหว่่างยาอื่่�น ๆ ยาที่่�ผ่่านกระบวนการสลายที่่�ตัับด้้วย
ไซโทโครม (cytochrome)51
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ตารางที่่� 7 ผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้สาร cannabinoidsในระยะเฉีียบพลัันและเรื้้�อรััง5, 49, 50
ระยะเฉีียบพลััน
โรควิิตกกัังวล/โรคแพนิิค
ความเสี่่�ยงอาการโรคจิิตเพิ่่�มขึ้้�น (ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดยา)
อาการมึึนเวีียนศีีรษะ
อาการง่่วงซึึม
อาการปากแห้้ง
อาการคลื่่�นไส้้
ความอยากอาหารเพิ่่�มขึ้้�น
สมาธิิจดจ่่อ ความจำำ� ความสามารถด้้านทัักษะพิิสััย
(psychomotor performance) ลดลง
การทรงตััวลดลง
หลอดเลืือดแดงส่่วนปลายขยายตััว
ภาวะหััวใจเต้้นเร็็ว
บทสรุป

การนำำ�กััญชาสกััดจากธรรมชาติิมาใช้้ในโรค
ที่่มี� คี วามเสื่่อ� มของระบบประสาทในผู้้�สููงอายุุ ประกอบด้้วย
ภาวะสมองเสื่่�อม ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจ
ในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่� อ ม และโรคพาร์์ กิิ น สัั น ยัั ง ไม่่ มี ี
หลัั ก ฐานสนัั บ สนุุ น ที่่� ชัั ด เจนว่่ า สาร cannabinoids
สามารถรัั ก ษาโรคหรืื อ ภาวะดัั ง กล่่ า ว การศึึกษาที่่� ไ ด้้
ผลดีีนั้้�นเมื่่�อพิิจารณาแล้้วยัังมีีอคติิของการวิิจััย (bias)
รวมไปถึึงกระบวนการวิิจััย ระยะของโรคที่่�ทำำ�การศึึกษา
กลุ่่�มประชากรที่่�มีีกลุ่่�มประชากรสููงอายุุมีีจำำ�นวนน้้อย
ระยะเวลาในการติิดตามผล และการวััดผลของการวิิจััย
(outcome) ที่่�มีีความหลากหลาย ทำำ�ให้้ผลของการศึึกษา
ยัังไม่่แน่่ชัดั เท่่าที่่�ควรการศึึกษาทดลองยัังมีีปัจั จััยจากสาร
cannabinoids ที่่� มี ี ห ลายชนิิ ด อัั ต ราส่่ ว นหลากหลาย
ระหว่่าง THC และ CBD รวมถึึงสารที่่�สามารถออกฤทธิ์์�
ที่่เ� อนไซม์์นอกเหนืือจากที่่ตั� วั รัับ (receptor) ทำำ�ให้้ผลที่่ไ� ด้้รับั
ยัังไม่่แน่่นอน การนำำ�มาใช้้ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุจึึงควรระมััดระวััง
ถึึงผลข้้ า งเคีี ย งที่่�อ าจจะเกิิด กัับผู้้�ป่่วยสููงอายุุ ผู้้�สนใจ
ควรรอผลการศึึกษาที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพงานวิิจัยั ที่่�ดีี ผลการศึึกษา
ที่่�ดีีเพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป

ระยะเรื้้�อรััง
เสพติิดกััญชา
Cannabinoid hyperemesis syndrome (CHS)
สมาธิิจดจ่่อ ความจำำ�ลดลง
หลอดลมอัักเสบแบบเรื้้�อรััง (การสููดดมกััญชาเรื้้�อรััง)
ผลต่่อตัับ
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