กัญ ชากับ ไอคิ ว ที่ ล ดลง
CANNABIS & IQ DECLINE

นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

กัญชา (Cannabis) เป็ นยาเสพติดให้โทษที่ถูกกฎหมายในบางประเทศ แต่ก็มีขอ้ จํากัดในการนํามาใช้ ห้ามใช้ในเด็ก
และวัยรุน่ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร เพราะมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่สาํ คัญ คือ tetrahydrocannabinol
(THC) ซึ่งมีฤทธิ์เสพติด ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทํางานของสมองที่กาํ ลังพัฒนา ส่งผลให้ไอคิว
หรือระดับเชาวน์ปัญญาลดลง
จากการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) พบว่าการใช้กญ
ั ชา มีความสัมพันธ์กบั การลดลงของเนื้ อสมองส่วนสีเทา
(grey matter) ในสมองส่วน hippocampus ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความจําและการประมวลผลข้อมูล และสมอง
ส่วน amygdala ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมเหตุผลและอารมณ์ (Rocchetti et al., 2013)
การศึกษาล่าสุดยังพบว่า ถึงแม้จะมีการใช้กญ
ั ชาเพียงเล็กน้อย สมองของวัยรุ่นที่ใช้กญ
ั ชาจะมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย (Orr et al., 2019) และการใช้กญ
ั ชาต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน พบว่า มีปริมาตรของสมองส่วน hippocampus ลดลง
ในช่วงวัยกลางคน และความสามารถในการทํางานของสมอง (cognitive function) ลดลง ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อโรค
สมองเสื่อมด้วย (Meier et al., 2022)
“การใช้กญ
ั ชาทําให้ไอคิวลดลง” เป็ นเพียงคํากล่าวอ้างลอย ๆ หรือไม่ หรือมีหลักฐานยืนยันชัดเจน สิ่งเหล่านี้ เป็ นเรื่อง
สําคัญที่ควรเรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจ เพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา
โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีในเชิงวิชาการ
ผลของกัญชาต่อไอคิว
จากการสรุปผลงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ของ
Emmet Power และคณะ (2021) โดยเน้นที่ผลของการใช้กญ
ั ชาต่อไอคิว ในกลุ่มผูใ้ ช้วยั รุ่น พบว่า “ยิ่งวัยรุ่นเริ่มใช้
กัญชาเร็วและใช้ต่อเนื่ องนานขึ้ น ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ไอคิวลดลง”
โดยเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั ในฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้ น
2,875 เรือ่ ง เมื่อตัดงานวิจยั ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงเหลืองานวิจยั ที่ติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็ น
เวลาต่อเนื่ อง (cohort study) เพียง 7 เรื่อง ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่มคี ุณภาพระดับปานกลางถึงสูง ในชาติตะวันตก 4
ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิ วซีแลนด์ มีกลุ่มตัวอย่าง 6,116 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง (ผูใ้ ช้กญ
ั ชา) 808 คน และกลุ่มควบคุม (ไม่ใช้กญ
ั ชา) 5,308 คน มีการติดตามในระยะเวลาเฉลี่ย 18 ปี
ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กญ
ั ชาบ่อยและการติดกัญชาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น กับไอคิวที่ลดลง โดย
กลุ่มทดลองที่ใช้กญ
ั ชา มีคา่ ไอคิวด้านภาษา (verbal IQ) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในงานวิจยั ทั้ง 7 เรือ่ ง ส่วนค่า
ไอคิวรวม (Full scale IQ) พบว่าค่าเฉลี่ยไอคิวลดลงประมาณ 2 แต้ม ในงานวิจยั ทั้ง 7 เรื่อง โดยลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 2 เรื่อง
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แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการใช้และการติดกัญชา กับไอคิวที่ลดลง
ที่มา: Power et al., 2021

ปี ค.ศ. 2012 Meier และคณะ รายงานผลการวิจยั ระยะยาว Dunedin (Dunedin cohort study) ในประเทศนิ วซีแลนด์
เพื่อติดตามการใช้กญ
ั ชาแบบต่อเนื่ องตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 38 ปี จํานวน 1,037 คน พบว่า การใช้กญ
ั ชาอย่าง
สมํา่ เสมอ (persistent cannabis use) และการใช้กญ
ั ชาตั้งแต่ชว่ งวัยรุ่น (adolescent-onset cannabis use) มี
ความสัมพันธ์กบั การทํางานของระบบจิตประสาทที่แย่ลง (neuropsychological decline) โดยเห็นได้ชดั จากผลไอคิวที่
ลดลง
การใช้กญ
ั ชาอย่างสมํา่ เสมอ (persistent cannabis use) ซึ่งรวมถึงผูท้ ี่มีภาวะติดกัญชา (cannabis dependence) หรือ
ผูท้ ี่ใช้กญ
ั ชาเป็ นประจํา (regular cannabis use) มีความสัมพันธ์กบั ผลไอคิวที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งค่าไอ
คิวรวม (Full scale IQ) และค่าไอคิวด้านภาษา (verbal IQ) ยิ่งใช้กญ
ั ชาบ่อย ยิ่งไอคิวลดลงมากขึ้ น เช่น กลุ่มผูท้ ี่ได้รบั
วินิจฉัยว่ามีภาวะติดกัญชา ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้ นไป มีค่าเฉลี่ยไอคิวลดลง ประมาณ 6 แต้ม (จาก 99.68 เป็ น 93.93)

ตารางแสดง ค่าไอคิวก่อนและหลังใช้กญ
ั ชา
ที่มา: Meier et al., 2012
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กลุ่มที่เริ่มใช้กญ
ั ชาตั้งแต่ชว่ งวัยรุ่น (adolescent-onset cannabis use) พบว่ามีค่าไอคิวลดลงมากกว่ากลุ่มที่เริ่มใช้
กัญชาในวัยผูใ้ หญ่ (adult-onset cannabis users) และพบว่ามีค่าไอคิวลดลงโดยไม่ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีการใช้บ่อยหรือไม่ก็
ตาม ในขณะที่กลุ่มที่เริ่มใช้กญ
ั ชาในวัยผูใ้ หญ่จะมีค่าไอคิวลดลงเมื่อมีการใช้บอ่ ยเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่เริ่มใช้กญ
ั ชา
ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น แม้จะหยุดใช้กญ
ั ชาแล้ว สมองก็ไม่สามารถฟื้ นกลับมาได้ดีเหมือนเดิม และถ้ายิ่งใช้กญ
ั ชาอย่างต่อเนื่ อง
ก็ยิ่งมีค่าไอคิวลดลงมากขึ้ น

แผนภาพแสดง ค่าไอคิวที่เปลีย่ นแปลง ในกลุ่มที่เริ่มใช้กญ
ั ชาตั้งแต่ช่วงวัยรุน่ และกลุ่มที่เริ่มใช้กญ
ั ชาในวัยผูใ้ หญ่
ที่มา: Meier et al., 2012

ปี ค.ศ. 2022 งานวิจยั ที่ตีพิมพ์ล่าสุด โดย Meier และคณะ ซึ่งเป็ นผลการวิจยั ระยะยาว Dunedin (Dunedin cohort
study) ในประเทศนิ วซีแลนด์ เพื่อติดตามการใช้กญ
ั ชาแบบต่อเนื่ อง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 45 ปี จํานวน 1,037
คน ซึ่งเป็ นชุดเดิมที่เคยรายงานเมื่อ 10 ปี ก่อน โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1) กลุ่มที่ใช้กญ
ั ชาแบบต่อเนื่ อง (long-term cannabis users) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่ องอย่างน้อย 1 ปี
2) กลุ่มที่ใช้กญ
ั ชาเพื่อสันทนาการช่วงวัยกลางคน (midlife recreation cannabis users) ใช้ 6-51 วันต่อปี
3) กลุ่มที่ไม่ใช้กญ
ั ชา (cannabis nonusers)
4) กลุ่มที่หยุดใช้กญ
ั ชาแล้ว (cannabis quitters)
5) กลุ่มที่ใช้บุหรี่แบบต่อเนื่ อง (long-term tobacco users)
6) กลุ่มที่ใช้แอลกอฮอล์แบบต่อเนื่ อง (long-term alcohol users)
พบว่า เมื่อเทียบค่าไอคิวที่อายุ 45 ปี กับค่าไอคิวในช่วงวัยเด็ก 7-11 ปี กลุ่มที่ใช้กญ
ั ชาแบบต่อเนื่ อง มีค่าไอคิวเฉลี่ย
ลดลง 5.5 คะแนน ผลที่ได้มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ใช้กญ
ั ชาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และส่งผลให้การเรียนรู ้
และความเร็วในการประมวลผลของสมองลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องความจําและสมาธิอีกด้วย
ยังพบอีกว่ากลุ่มที่ใช้กญ
ั ชาเพื่อสันทนาการในช่วงวัยกลางคน มีค่าไอคิวเฉลี่ยลดลง 3.5 คะแนน และกลุ่มที่หยุดใช้
กัญชาแล้ว มีคา่ ไอคิวเฉลี่ยลดลง 3.3 คะแนน ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ใช้กญ
ั ชา มีคา่ ไอคิวเฉลี่ยเพิ่มขึ้ น 0.70 คะแนน แต่ยงั
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางแสดง ค่าไอคิวที่เปลี่ยนแปลง ในกลุ่มที่ใช้กญ
ั ชาแบบต่อเนื่ อง เปรียบเทียบกับอีก 5 กลุ่ม ใน Dunedin cohort study
ที่มา: Meier et al., 2022
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