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กัญชา (marijuana) เป็นพืชในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาททีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในโลก มีการน�ำกัญชา
มาใช้ทั้งเพื่อสันทนาการและประโยชน์ทางการแพทย์ สารที่
สกัดได้จากกัญชามีมากกว่า 100 ชนิด โดยเดลต้า-ไนน์เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (ทีเอชซี) เป็นตัวที่รู้จักกันดีที่สุด
ส่วนแคนนาบิไดออล (ซีบดี )ี เป็นส่วนประกอบหลักของกัญชา
ที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การศึกษาในสัตว์ทดลองได้ผล
การระงับปวดทีด่ กี ว่าการศึกษาในมนุษย์ ในปัจจุบนั นี้ ยังขาด
หลักฐานเชิงประจักษ์คณ
ุ ภาพดีทแี่ สดงถึงประสิทธิผลของสาร
สกัดกัญชาในการระงับปวด

Cannabis (marijuana) is the most popular psychoactive

substance in the world. Cannabis is now a center of
attention in many countries because of its roles for

recreational and medicinal purposes. There are at least
500 cannabinoids found in cannabis, of which 104 of
them have been identified. Among all cannabinoids,
Δ 9 tetrahydrocannabinol (THC) is the best known

ingredient. THC is the dominant psychoactive component

in plant-based marijuana or Cannabis sativa. Cannabidiol
(CBD) is a main non-psychoactive (non-intoxicating) and
potentially therapeutic component of cannabis. Studies

reveal a more favorable analgesic benefit of cannabinoids
in animals compared to humans. The benefits of

cannabinoids in treating many conditions of chronic pain

are uncertain as there is no good evidence to show its
favorable analgesic effect.
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กัญชา (marijuana) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่าแคนนาบิส
ซาติว่า (Cannabis sativa) เป็นพืชในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดในโลก ในปัจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ
กัญชาเพราะน�ำมาใช้ได้ทงั้ เพือ่ ความบันเทิงและทางการแพทย์1-2
กั ญ ชามี ส ารส� ำ คั ญ ที่ อ อกฤทธิ์ ห ลั ก คื อ แคนนาบิ น อยด์
(cannabinoids) เป็นองค์ประกอบมากกว่า 500 ชนิด ซึ่ง
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สามารถระบุจ�ำแนกได้แล้ว 104 ชนิด3 แคนนาบินอยด์ที่รู้จัก
กั น ดี ที่ สุ ด คื อ เดลต้ า -ไนน์ - เตตร้ า ไฮโดรแคนนาบิ น อล
(Δ9 tetrahydrocannabinol) ซึง่ มีชอื่ ย่อว่า ทีเอชซี (THC) และ
แคนนาบิไดออล (cannabidiol) หรือ ซีบดี ี (CBD) ทีเอชซี (THC)
เป็นส่วนประกอบหลักของกัญชาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท4
ในขณะที่ ซีบีดี (CBD) เป็นส่วนประกอบหลักของกัญชาที่ไม่
ออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท ไม่ทำ� ให้เกิดพิษ และมีแนวโน้มว่าให้
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ผลการรักษาทางการแพทย์ได้ CBD ไม่ออกฤทธิ์ที่ตัวรับ
แคนนาบินอยด์ในร่างกายทั้ง 2 ตัว (cannabinoid [CB]
receptors: CB1 และ CB2) CBD สามารถลดอาการต่างๆ
ที่เกิดจาก THC ได้ ซึ่งได้แก่อาการวิตกกังวล (anxiety)
ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ (panic attacks) อาการผิดปกติ
ด้านจิตใจหรือทางจิตเวช (psychotic symptoms) ความคิด
ความจ�ำบกพร่อง (cognitive impairments) รวมทั้งอาจลด
การเสพติด (THC dependence) ได้ โดยที่ CBD ไม่มีผลต่อ
อาการเคลิบเคลิ้มที่เกิดจาก THC ทั้งผลเสริม (reinforcing
effect) ความรู้สึกว่าตัวแข็งเป็นหิน และความผ่อนคลาย5
สารสกัดกัญชาจากธรรมชาติและทีส่ งั เคราะห์ขนึ้ ได้ถกู น�ำมา
ใช้ศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิผลทางการรักษาและที่ผ่านมา
พบว่ า ได้ ผ ลในการบ� ำ บั ด รั ก ษาอาการต่ า งๆ เช่ น ลมชั ก
คลื่นไส้ อาเจียน ส�ำหรับผลในการควบคุมความปวดนั้นก็ได้
มีการศึกษาด้วยเช่นกัน
กลไกที่แท้จริงของ THC ในการออกฤทธิ์ระงับปวดยัง
ไม่ทราบแน่ชดั จึงยังไม่มกี ารสรุปกลไกการออกฤทธิท์ ชี่ ดั เจน
ในขณะนี้ และพบว่าการศึกษาที่ท�ำในสัตว์ทดลองให้ผลการ
ระงับปวดที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในมนุษย์6
จนถึงขณะนีม้ กี ารค้นพบตัวรับแคนนาบินอยด์เพียง 2 ตัวทัง้ ๆ
ที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีตัวรับแคนนาบินอยด์ตัวอื่นๆ ด้วย7
มีการค้นพบ endocannabinoids ซึ่งเป็น physiologic
ligands ในระบบกลไกต่างๆ ของร่างกายหลายระบบ ดังนั้น
endocannabinoid system จึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งชอง
การท�ำวิจัยด้านการระงับปวด
THC อาจมีผลต่ออารมณ์ในกระบวนการรับรูค้ วามปวด8
การกระจายตัวของตัวรับแคนนาบินอยด์ที่สมองส่วนลิมบิก
และสมองส่วนหน้าบ่งบอกว่าแคนนาบินอยด์มผี ลต่ออารมณ์
ในกระบวนการรับรู้ความปวดอย่างโดดเด่น จากการศึกษา
โดยใช้การตรวจด้วยเครือ่ งสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบฟังชัน่ นอล (functional magnetic resonance imaging:
fMRI) พบว่า THC ลดความไม่สุขสบายจากความปวดที่เกิด
จาก capsaicin (capsaicin-induced pain) แต่ไม่สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของความปวด9
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วันที่ 14 หลังจากได้รับสารก่อมะเร็ง ใช้การตรวจด้วยการ
สัมผัสสะกิดเพื่อหา tactile allodynia และด้วยความร้อน
เพื่อหา thermal hyperalgesia ผลการศึกษาพบว่าการฉีด
สารกระตุ้นตัวรับแคนนาบินอยด์เข้าน�้ำไขสันหลังอาจช่วย
บรรเทาความปวดจากมะเร็ง โดยอาจลดการท�ำงานทีผ่ า่ นมา
ทาง NR2B (NR2B-dependent activity) ทีไ่ ขสันหลัง [NR2B
คือ 2B subunit ของ N-methyl-D-aspartate (NKDA)
receptor] แคนนาบินอยด์จึงอาจมีประโยชน์ในการลดปวด
จากมะเร็งได้อีกทางหนึ่งหรือใช้ร่วมกับยาตัวอื่น10
มีการศึกษาที่ทดสอบประสิทธิผลของการให้สาร WIN
55,212-2 ต่อความปวดจากเนื้องอกกระดูกในหนูทดลอง
ผลการศึกษาพบว่าการฉีดสาร WIN 55,212-2 ซึ่งเป็น CB
receptor agonist ทางช่องน�้ำไขสันหลังลดพฤติกรรมความ
ปวดจากเนือ้ งอกกระดูกในหนูผา่ นกลไกตัวรับแคนนาบินอยด์
ทีไ่ ขสันหลังคือ CB1 และ CB2 ผูว้ จิ ยั สรุปว่าการฉีดสารกระตุน้
ตัวรับแคนนาบินอยด์ทางช่องน�ำ้ ไขสันหลังอาจจะเป็นวิธใี หม่
ในการบรรเทาความปวดจากเนือ้ งอกกระดูก11 นอกจากนีย้ งั มี
การศึกษาในหนูเพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของของสาร AM1241
ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นตัวรับแคนนาบินอยด์ชนิดที่ 2 ที่ไขสันหลัง
(CB2 receptor agonist: AM1241) ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า AM1241 เกี่ยวข้องกับผลต้านการเกิดความปวดจาก
ตัวกระตุ้นที่ปกติไม่ท�ำให้เกิดความปวด (anti-allodynic
effect) จึงอาจมีประโยชน์ในการใช้บรรเทาความปวดจาก
เนื้องอกกระดูก12
มีการศึกษาที่แสดงว่าการให้สาร AM1241 แบบทั่ว
ร่างกาย (systemic administration) มีผลลดความปวดที่
เกิดขึน้ เอง (spontaneous pain) และความปวดทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
มีการกระตุ้น (evoked pain) ในหนูที่ปวดกระดูกจากมะเร็ง
การให้ AM1241 ระยะยาวสามารถลดการท�ำลายมวลกระดูก
และการเกิดกระดูกหักจากพยาธิสภาพของโรค (pathologic
fracture) ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ13

การศึกษาทางคลินิก (Clinical studies)

มีการวิจยั เชิงทดลองเพือ่ ทดสอบผลของการกระตุน้ ตัวรับ
แคนนาบินอยด์ (CB2 agonist: JWH015) ทีไ่ ขสันหลังต่อการ
บรรเทาความปวดจากมะเร็งในหนู 72 ตัวทีไ่ ด้รบั สารก่อมะเร็ง
ชนิดไฟโบรซาร์โคมา (fibrosarcoma) ที่กระดูกต้นขา สุ่มหนู
เข้ากลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้สารกระตุ้นตัวรับแคน
นาบินอยด์ กลุ่มควบคุม และกลุ่ม sham โดยติดตามผลใน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสารแคนนาบินอยด์มีทั้งที่สกัด
จากธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้น ส�ำหรับแบบธรรมชาติที่
สกัดจากพืชกัญชามีความแรงจากระดับความเข้มข้นของ
แคนนาบินอยด์ชนิด THC อย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาดต�่ำสุด
ที่มีความเข้มข้น ร้อยละ 1 ไปจนถึง ความเข้มข้นสู งสุด ที่
ร้อยละ 12.414 ความแรงของกัญชาขึน้ อยูก่ บั สายพันธุแ์ ละวิธกี าร
เพาะปลูกเก็บเกี่ยว การใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การ
สูบแบบบุหรี่ สูดดมไอระเหย หรือบริโภค เช่น ผสมในอาหาร
หรือเครื่องดื่ม15 มียาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาสังเคราะห์ที่ผลิต
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การศึกษาในสัตว์ทดลอง (Animal studies)
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และจัดจ�ำหน่ายเพื่อการค้า เช่น dronabinol, nabilone และ
nabiximol ตัวทีถ่ กู น�ำมาวิจยั ศึกษามากทีส่ ดุ ในทางคลินกิ คือ
nabiximol (sativex®) ซึ่งประกอบไปด้วย THC และสาร
อนุพันธ์อื่นๆ รวมทั้ง CBD ยาตัวนี้อยู่ในรูปแบบสเปรย์พ่นใน
ช่องปากให้ดดู ซึมผ่านเยือ่ บุชอ่ งปากทีบ่ ริเวณกระพุง้ แก้มหรือ
ใต้ลิ้น
มีการน�ำสารสกัดกัญชามาศึกษาเพื่อลดความปวดจาก
หลากหลายสาเหตุ ผลการศึกษาก็หลากหลายหรือแม้กระทัง่
ขัดแย้งกันเอง15 อย่างไรก็ตาม พบว่าสารสกัดกัญชาช่วยใน
เรือ่ งของการปรับอารมณ์ให้ดขี นึ้ 16 ลดความวิตกกังวล17 และ
ท�ำให้นอนหลับได้ดีขึ้น18
การศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ที่ ร วบรวมไว้ ใ นครั้ ง นี้ จ ะเน้ น
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของสารสกั ด กั ญ ชาต่ อ การจั ด การ
ความปวดจากมะเร็งเป็นหลัก
การวิจัยแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยมะเร็งที่มี
ความปวดที่ยังควบคุมไม่ได้ เปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้รับสาร
สกัดกัญชารูปแบบสเปรย์พ่นในช่องปากที่มีทั้งอนุพันธ์ THC
และ CBD (nabiximol) ขนาดต่างๆ กันกับผู้ป่วยที่ได้รับยา
หลอกเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าจ�ำนวน
ผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มที่มีระดับความปวดลดลงร้อยละ 30 ไม่มี
ความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
แบบ continuous responder analysis พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
nabiximol มีการควบคุมความปวดที่ดีกว่าโดยเฉพาะในราย
ที่ได้รับยาขนาดต�่ำหรือปานกลาง19
การวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบสุ ่ ม ชนิ ด มี ก ลุ ่ ม ควบคุ ม แบบ
ปกปิดสองทางในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีความปวด
ระดับปานกลางถึงรุนแรงและก่อนหน้านีไ้ ด้รบั โอปิออยด์ฤทธิ์
แรงมาก่อน สุ่มเข้ากลุ่มแรกให้ได้รับสารสกัดกัญชาที่มีทั้ง
อนุพันธ์ THC และ CBD ผ่านทางเยื่อบุช่องปากเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดกัญชาที่มีเฉพาะอนุพันธ์ THC และ
กลุ่มที่ได้รับยาหลอก ควบคุมหัวฉีดผลิตภัณฑ์ให้ได้ปริมาตร
ครั้งละ 100 ไมโครลิตร (µL) ซึ่งจะท�ำให้ได้ THC ขนาด 2.7
มิลลิกรัมและ CBD ขนาด 2.5 มิลลิกรัมในผู้ป่วยกลุ่มแรกที่
ได้รับสารสกัดกัญชาที่มีทั้งอนุพันธ์ THC/CBD และ THC
ขนาด 2.7 มิลลิกรัมในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับเฉพาะ THC เป็น
ระยะเวลา 14-20 วัน ผู้ป่วยสามารถปรับเพิ่มยาด้วยตนเอง
แต่ควบคุมไม่ให้เกิน 8 ครั้งใน 3 ชม. หรือ 48 ครั้งใน 24 ชม.
ผลการศึกษาพบว่าความปวดของผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับสาร
สกัดกัญชาชนิด THC/CBD ลดต�ำ่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั THC ชนิด
เดียวและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ของความปวดในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ THC
เพียงอย่างเดียว และผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มใช้ยาเสริมไม่ต่างกัน20
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มีการน�ำ nabilone มาใช้ในการศึกษาแบบสุม่ ชนิดมีกลุม่
ควบคุมแบบปกปิดสองทางเพื่อลดอาการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับมะเร็งของศีรษะและล�ำคอ ผลการศึกษาพบว่า nabilone
ไม่ดีกว่ายาหลอก21 มีการศึกษาแบบปลายเปิด (open-label
trial) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่
ไม่สามารถควบคุมความปวดได้โดยโอปิออยด์ พบว่าผูป้ ว่ ยที่
ได้รับ THC แบบพ่นมีความรุนแรงของความปวดลดลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ยังนอนหลับได้ดีขึ้นและความอ่อนล้า
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ22
มีการน�ำสารสกัดกัญชามาใช้เป็นยาเสริมระงับปวด
(add on therapy) ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาระงับปวดตัวอืน่ อยูก่ อ่ น
แล้วรวมทั้งโอปิออยด์ด้วย ทั้งแคนนาบินอยด์และโอปิออยด์
มีผลระงับปวดผ่านกลไกการออกฤทธิท์ แี่ ม้จะแตกต่างกันแต่
ก็เกี่ยวข้องกัน ตัวรับทั้ง 2 ชนิดนี้มีกลไกการส่งสัญญาณ
ภายในเซลล์ (intracellular signally mechanisms) ที่ใกล้
เคียงกัน ท�ำให้เกิดการกระตุ้น G-protein แล้วลดการสร้าง
cyclic adenosine monophosphate23,24 แคนนาบินอยด์อาจ
เสริมส่งการหลัง่ ของโอปิออยด์ภายในร่างกาย (endogenous
opioid)25
มี ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของ
นาบิกซีมอล (nabiximol) ในผูป้ ว่ ย 16 คนทีม่ คี วามปวดปลาย
ประสาทจากการได้รับเคมีบ�ำบัด (chemotherapy-induced
peripheral neuropathy: CIPN) โดยเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้
รับ nabiximol กับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั ยาหลอก ผลการศึกษา
พบว่า number needed to treat เท่ากับ 5 และผู้ป่วย 5 ราย
ที่ตอบสนองต่อ nabiximol มีคะแนนความปวดเฉลี่ยลดลง
2.6 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีคะแนนความปวดเฉลี่ย
ลดลง 0.6 จากการประเมินโดยใช้คะแนนความปวด 0 ถึง 10
ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้ทำ� การศึกษาซ�ำ้ โดยท�ำการวิจยั เชิงทดลอง
แบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบเต็มรูปแบบ26 มีการศึกษา
เชิงทดลองในหนูเพื่อประเมินผลของ CBD ต่อการเกิดความ
ปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทจากเคมีบ�ำบัดชนิด paclitaxel
(paclitaxel-induced neuropathic pain) ผลการศึกษาพบว่า
CBD ช่วยต่อต้านการเกิดความปวดชนิดนี้ได้โดยไม่มีผลต่อ
conditioned rewarding effects รวมทัง้ ไม่มผี ลต่อ cognitive
function27
Fallon และคณะได้รายงานผลการวิจัยแบบสุ่มชนิดมี
กลุม่ ควบคุมแบบปกปิดสองทางจ�ำนวน 2 การศึกษาว่าสเปรย์
พ่นในช่องปากที่มีทั้งอนุพันธ์ THC และ CBD มีผลเพิ่ม
คุณภาพชีวติ แต่ไม่ทำ� ให้ความปวดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญใน
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก28
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การศึกษาแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสอง
ทางในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม 199 คนที่ได้รับ nabiximol
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก 198 คน พบว่า
nabiximol ลดระดับความปวดได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมี
นัยส�ำคัญเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามเงื่อนไขในการทดลองตาม
แนวทางที่วางไว้ (per protocol analysis) แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลตามข้อมูลหรือผลการศึกษาของแต่ละกลุ่มที่มีการ
สูญหาย (attention-to-treat analysis) พบว่า nabiximol
ไม่ชว่ ยลดระดับความปวดอย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ยาหลอก แต่ nabiximol เพิม่ คุณภาพชีวติ ได้ดกี ว่ายาหลอก29
มีการศึกษาชนิดไขว้กัน (crossover study) แบบปกปิด
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่าง THC กับมอร์ฟีนใน
อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี พบว่าทั้ง THC และมอร์ฟีนไม่มี
ผลกระทบต่อการตอบสนองด้านการรับความรู้สึก (sensory
response) โดยทั้ง 2 ตัวไม่มีปฏิกิริยาต่อกัน และแม้ว่าทั้ง 2
ตัวจะไม่มผี ลกระทบต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ (affective
response) แต่ยาทั้ง 2 ตัวมีปฏิกริยาบวกต่อกันในการระงับ
ปวด ผูท้ ำ� การศึกษานีจ้ งึ คิดว่ายาทัง้ 2 ตัวนีอ้ อกฤทธิแ์ บบเสริม
สร้ า งกั น ในการระงั บ ปวดด้ า นมิ ติ อ ารมณ์ (synergistic
affective analgesic effect) อย่างไรก็ตาม ไม่อาจน�ำผลการ
ศึกษาแบบทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดีไปใช้ในทางคลินกิ
แบบตรงๆ ได้ จึงต้องท�ำการศึกษาในทางคลินิกเพิ่มเติม30
ข้ อ สรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
ซึง่ สังเคราะห์จากงานวิจยั ทีเ่ ป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ (systematic review of systematic reviews)
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสารสกัดกัญชาต่อการบรรเทาปวด
พบว่ายังไม่มีความชัดเจน ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสารสกัด
กัญชามีประสิทธิผลในการระงับปวดหรือไม่ และหลักฐาน
เชิงประจักษ์เท่าที่มีอยู่และที่หาได้ในขณะนี้มาจากงานวิจัย
ที่มีคุณภาพระดับต�่ำถึงต�่ำมาก31
อีกการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) สังเคราะห์จากงานวิจัย
เชิงทดลองแบบสุ่ม (RCTs) 47 เรื่องที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 4,271 คนทีม่ คี วามปวดเรือ้ รังจากสาเหตุทไี่ ม่ใช่มะเร็ง
(chronic non-cancer pain) และจากงานวิจัยแบบสังเกต
(observational studies) 57 เรือ่ ง เพือ่ ศึกษาผลของสารสกัด
กัญชาต่อระดับการลดลงของความปวดเฉลีย่ ผลกระทบด้าน
อารมณ์และการท�ำหน้าที่ตามปกติของร่างกาย ประเมิน
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สูญหายระหว่างท�ำการศึกษา และ
อาการทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากสารสกัดกัญชา ระยะเวลาทีท่ ำ� การ
ศึกษาหลากหลายตั้งแต่ 1 วันถึง 26 สัปดาห์ คุณภาพของ
หลักฐานอยูใ่ นระดับตัง้ แต่ปานกลางถึงต�ำ่ มาก เมือ่ วิเคราะห์

ในภาพรวมพบว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาในผูป้ ว่ ย 24 รายเพือ่
ให้ได้ผปู้ ว่ ย 1 รายทีม่ รี ะดับความปวดลดลงอย่างน้อยร้อยละ
30 (number needed to treat, NNT = 24) ในขณะที่ผู้ป่วย
ที่ใช้สารสกัดกัญชา 1 รายจาก 6 รายจะเกิดผลข้างเคียง
(ใดๆ ก็ตาม) (number needed to harm, NNH = 6) ผู้วิจัย
สรุปว่าผลการศึกษาทีไ่ ด้เหมือนกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาคือ
ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าสารสกัดกัญชามีประสิทธิภาพในการ
ระงับปวดแบบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากมะเร็ง32
อีกการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งสังเคราะห์
จากงานวิ จั ย เฉพาะที่ เ ป็ น การทบทวนวรรณกรรมอย่ า ง
เป็ น ระบบที่ ร วบรวมเฉพาะงานวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบสุ ่ ม
(systematic review of systematic reviews (SRs) of RCTs)
โดยมี SRs จ�ำนวน 4 การศึกษา ได้ศึกษาประสิทธิผลของ
สารสกัดกัญชาในการบรรเทาความปวด สรุปว่า SRs ทั้ง 4
การศึกษาแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของสารสกัดกัญชาต่อ
การบรรเทาความปวดชนิ ด เหตุ พ ยาธิ ส ภาพประสาท
(neuropathic pain) เช่นเดียวกับ SR อีก 1 การศึกษา
เกี่ยวกับความปวดจากการเกร็ง (painful spasms) ในผู้ป่วย
โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis) อย่างไรก็ตาม
พบว่ายังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเพียงพอที่แสดง
ประโยชน์ของการใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่มีความปวด
จากโรคข้อ rheumatic diseases และผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ท�ำการ
ศึกษานี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่สารสกัดกัญชาให้ผลในการ
รักษาความปวดเรื้อรัง และแนะน�ำให้ท�ำการศึกษาอย่าง
จริงจังเพือ่ แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ทเี่ หมาะสมกับคุณภาพ
การรักษาของศตวรรษที่ 2133
ได้มกี ารวิเคราะห์และชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งได้แก่ การศึกษาที่น�ำมา
วิเคราะห์มคี ณ
ุ ภาพต�ำ 
่ บางการศึกษามีประชากรในการศึกษา
น้อยกว่า 50 รายต่อกลุ่ม ระยะเวลาในการศึกษาสั้น บางการ
ศึกษาท�ำการศึกษาเพียงแค่เป็นชั่วโมงหรือวันเดียว การรวม
ความปวดเรือ้ รังทีห่ ลากหลายและเกิดจากกลไกทีแ่ ตกต่างกัน
เข้าไว้ด้วยกัน การใช้สารสกัดกัญชาที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่า
นัน้ คือมีความเสีย่ งทีจ่ ะประเมินผลการระงับปวดสูงเกินความ
เป็นจริงเพราะขาดข้อมูลจากการศึกษาที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์
การศึกษาทีม่ ขี นาดเล็กและระยะเวลาสัน้ จะไม่สามารถพบผล
ข้างเคียงระยะยาวและผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่เกิดไม่บ่อย34
ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ไม่มีงานวิจัยคุณภาพดีเป็นผลมาจาก
การมีกฎหมายควบคุมท�ำให้การศึกษาทดลองทางคลินิก
ท�ำได้ยาก และเห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนผลักดัน
การน� ำ กั ญ ชามาท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้
หลักฐานเชิงประจักษ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง ควรท�ำการศึกษาเหล่านี้
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ในผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรังที่มีการวินิจฉัยที่ชัดเจน โดย
ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชา
ขนาดต่างๆ เปรียบเทียบกับการรักษาตามมาตรฐาน เพือ่ ระบุ
ขนาดและสัดส่วนที่ดีที่สุดของ THC และ CBD ข้อมูลจาก
การลงทะเบียนการใช้สารสกัดกัญชา (cannabis registries)
น่ า จะมี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย
ระยะยาว เช่น การเกิดอุบัติเหตุจราจร การใช้ในทางที่ผิด35
กล่าวโดยสรุป การท�ำการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม
(RCTs) ที่มีการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและด�ำเนินการวิจัย
ตามหลักการอย่างเคร่งครัดมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้
เพื่อให้สามารถพิสูจน์ความชัดเจนทั้งประสิทธิผลในการ
จัดการความปวดเรื้อรัง ความปลอดภัย กับการน�ำมาใช้ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง ปวดจากมะเร็ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะยาว

ควบคุมจ�ำนวน 216 คน วัตถุประสงค์หลักเพือ่ หาผลข้างเคียง
ทีร่ นุ แรงและผลกระทบจากผลข้างเคียงทีไ่ ม่รนุ แรงตามเกณฑ์
ของ International Conference on Harmonization
Guidelines และให้รหัส ตาม Medical Dictionary for
Regulatory Activities (MedDRA version 11.0) วัตถุประสงค์
รองด้านประสิทธิผลเพื่อวัดความปวด อาการอื่นๆ อารมณ์
และคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์รองด้านความปลอดภัยเพื่อ
วัดการท�ำงานของปอด ระบบประสาท ระบบโลหิต การตรวจ
ทางเคมี ตลอดจนการท�ำงานของตับ ไต และระบบต่อมไร้ทอ่
ผู้ป่วยใช้สารสกัดกัญชาเฉลี่ยวันละ 2.5 กรัม จากการใช้สาร
สกัดกัญชาขนาดนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างของความเสี่ยง
ในการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงของทั้ง 2 กลุ่ม แต่ผู้ป่วยที่ใช้
สารสกัดกัญชามีความเสี่ยงสูงกว่าในการเกิดผลข้างเคียง
ที่ไม่รุนแรง37

การศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวด
จากสาเหตุที่ไม่ใช่มะเร็ง และอาการอื่นๆ

สรุป

การศึกษาในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple
sclerosis) จ�ำนวน 19 ราย พบว่า nabiximol ลดความปวด
อย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมทีม่ เี พศและ
อายุเท่ากัน nabiximol เพิ่มระดับของ threshold ของความ
ปวดจากความเย็น (cold pain threshold) อย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะผู้วิจัยคิดว่า nabiximol ลดความปวดในผู้ป่วยปลอก
ประสาทอั ก เสบ และคาดว่ า น่ า จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ของตัวรับส่วนปลายที่มีความไวต่อความเย็น (peripheral
cold-sensitive TRP channels)35
นอกจากการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิผลของสาร
สกัดกัญชาในการควบคุมความปวดแล้ว ยังมีการศึกษาใน
ด้านการจัดการอาการอื่นๆ อีกด้วย การวิจัยเชิงทดลองแบบ
สุม่ ชนิดมีกลุม่ ควบคุมแบบปกปิดสองทางในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของ nabilone กั บ ยาหลอก พบว่ า
nabilone ช่วยเพิ่มปริมาณแคลลอรีและคาร์โบไฮเดรตที่
ร่างกายได้รับ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วย36

ความปลอดภัยและความทนต่อยา
(Safety and tolerability)

มีการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า (prospective
cohort study) เพือ่ ประเมินความปลอดภัยของการใช้สารสกัด
กัญชาชนิดที่มีสาร THC ร้อยละ 12.5 ในกลุ่มที่มีความปวด
เรื้อรังจากสาเหตุที่ไม่ใช่มะเร็ง (chronic non-cancer pain)
จ�ำนวน 215 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม
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ยั ง ขาดหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ คุ ณ ภาพดี ที่ แ สดงถึ ง
ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชาในการระงับปวด
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