ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
ตามที่แพทยสภา ขอความเห็นทางวิชาการมายังราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การใช้ กญ
ั ชาทางการแพทย์ นัน้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ขอให้ ความเห็นดังนี ้
โรคที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ได้ แก่ อาการปวด และ อาการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อในผู้ป่วยมี
รอยโรคที่ไขสันหลัง และ โรคอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง ยังไม่มีรายงานการวิจยั ที่ทารองรับผลการรักษาของ
กัญชาเพื่อการรักษาโรคต่างๆเหล่านี ้ในประเทศไทย
ส าหรั บ งานวิ จัย ในต่ า งประเทศ พบว่า มี ก ารศึ ก ษาโดย Stocking (2018)1 ท าการทบทวนงานวิ จ ัย ต่ า งๆ
(systemtic review and meta-analysis) โดยรวบรวมการศึกษาผลของกัญชาในการรักษาโรคต่างๆ (neuropathic pain,
fibromyalgia, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis related pain, visceral pain and undefined chronic
pain) พบว่า กัญชาสามารถลดอาการปวดเรื อ้ รังได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเจาะจงเฉพาะกลุ่ม ผู้ป่วยมีรอยโรคที่
ไขสันหลัง งานวิจยั โดย da Rovare (2017)2 ทาศึกษาโดยการทบทวนงานวิจยั ในผู้ป่วยมีรอยโรคที่ไขสันหลัง (multiple
sclerosis หรื อ paraplegia) พบว่า ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ว่ากัญชา สามารถลดอาการเกร็ ง ของ กล้ ามเนื ้อ และอาการ
ปวดในผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตาม การทบทวนงานวิจยั ต่างๆ ของการศึกษานี ้ ยังมีความแตกต่างของชนิด และขนาดของ
กัญชาที่นามาใช้ รักษา อาการเกร็ งและอาการปวด ซึ่งน่าจะต้ องทาการศึกษาวิจยั อีกมาก สาหรับโรคอัมพาตครึ่งซีกจาก
โรคหลอดเลื อดสมอง ไม่แนะนาให้ ใช้ กญ
ั ชา เพราะจะมีรายงานผลข้ างเคียงที่รุนแรง ได้ แก่ การเกิดการเป็ นซ ้าของโรค
หลอดเลือดสมอง (recurrent stroke)3,4
โดยสรุ ป กัญชาอาจจะนามาใช้ รักษาโรคหรื อภาวะทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูบางอย่างได้ แต่ยงั ต้ องการการศึกษาวิจยั
มากกว่านี ้ และต้ องระวังภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรงจากการใช้ กญ
ั ชารักษาโรค
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