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กัญชากับไอคิวท่ีลดลง 

CANNABIS & IQ DECLINE 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

กญัชา (Cannabis) เป็นยาเสพติดใหโ้ทษท่ีถูกกฎหมายในบางประเทศ แต่ก็มีขอ้จาํกดัในการนํามาใช ้หา้มใชใ้นเด็ก

และวยัรุน่ สตรีมีครรภ ์และสตรใีหน้มบุตร เพราะมีสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทท่ีสาํคญั คือ tetrahydrocannabinol 

(THC) ซ่ึงมีฤทธ์ิเสพติด ทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งและการทาํงานของสมองท่ีกาํลงัพฒันา ส่งผลใหไ้อคิว 

หรือระดบัเชาวน์ปัญญาลดลง  

จากการวิเคราะหอ์ภิมาน (meta-analysis) พบวา่การใชก้ญัชา มีความสมัพนัธก์บัการลดลงของเน้ือสมองส่วนสีเทา 

(grey matter) ในสมองสว่น hippocampus ซ่ึงทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องความจาํและการประมวลผลขอ้มูล และสมอง

ส่วน amygdala ซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมเหตุผลและอารมณ ์(Rocchetti et al., 2013)  

การศึกษาล่าสุดยงัพบวา่ ถึงแมจ้ะมีการใชก้ญัชาเพียงเล็กน้อย สมองของวยัรุ่นท่ีใชก้ญัชาจะมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงไป

ดว้ย (Orr et al., 2019) และการใชก้ญัชาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน พบวา่ มีปริมาตรของสมองสว่น hippocampus ลดลง

ในชว่งวยักลางคน และความสามารถในการทาํงานของสมอง (cognitive function) ลดลง ซ่ึงเป็นปัจจยัเสี่ยงต่อโรค

สมองเสื่อมดว้ย (Meier et al., 2022) 

“การใชก้ญัชาทาํใหไ้อคิวลดลง” เป็นเพียงคาํกล่าวอา้งลอย ๆ หรือไม่ หรือมีหลกัฐานยืนยนัชดัเจน สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่อง

สาํคญัท่ีควรเรียนรูแ้ละทาํความเขา้ใจ เพื่อใหส้่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และขอ้กาํหนดต่าง ๆ เก่ียวกบักญัชา 

โดยเฉพาะในเด็กและวยัรุ่น ตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีมีในเชงิวิชาการ  

 

ผลของกญัชาตอ่ไอคิว 

จากการสรุปผลงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะหอ์ภิมาน (meta-analysis) ของ 

Emmet Power และคณะ (2021) โดยเน้นท่ีผลของการใชก้ญัชาต่อไอคิว ในกลุ่มผูใ้ชว้ยัรุ่น พบวา่ “ย่ิงวยัรุ่นเริ่มใช้

กญัชาเร็วและใชต่้อเน่ืองนานข้ึน ย่ิงเพิ่มโอกาสท่ีจะทาํใหไ้อคิวลดลง” 

โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากงานวจิยัในฐานขอ้มูลทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสิ้ น 

2,875 เรือ่ง เม่ือตดังานวิจยัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการวิเคราะหข์อ้มูล จึงเหลืองานวิจยัท่ีติดตามกลุ่มตวัอยา่งเป็น

เวลาต่อเน่ือง (cohort study) เพียง 7 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีมีคุณภาพระดบัปานกลางถึงสูง ในชาติตะวนัตก 4 

ประเทศ คือ สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด ์มีกลุ่มตวัอยา่ง 6,116 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง (ผูใ้ชก้ญัชา) 808 คน และกลุ่มควบคุม (ไม่ใชก้ญัชา) 5,308 คน มีการติดตามในระยะเวลาเฉลี่ย 18 ปี 

ผลการศึกษาพบวา่ มีความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชก้ญัชาบ่อยและการติดกญัชาตั้งแต่ช่วงวยัรุ่น กบัไอคิวท่ีลดลง โดย

กลุ่มทดลองท่ีใชก้ญัชา มีค่าไอคิวดา้นภาษา (verbal IQ) ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ในงานวิจยัทั้ง 7 เรือ่ง สว่นค่า

ไอคิวรวม (Full scale IQ) พบวา่ค่าเฉลี่ยไอคิวลดลงประมาณ 2 แตม้ ในงานวิจยัทั้ง 7 เรื่อง โดยลดลงอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 2 เรื่อง 
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แผนภาพแสดง ความสมัพนัธร์ะหว่างความถ่ีในการใชแ้ละการติดกญัชา กบัไอคิวท่ีลดลง 

ท่ีมา: Power et al., 2021 

 

ปี ค.ศ. 2012 Meier และคณะ รายงานผลการวิจยัระยะยาว Dunedin (Dunedin cohort study) ในประเทศนิวซีแลนด ์

เพื่อติดตามการใชก้ญัชาแบบต่อเน่ืองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 38 ปี จาํนวน 1,037 คน พบวา่ การใชก้ญัชาอยา่ง

สมํา่เสมอ (persistent cannabis use) และการใชก้ญัชาตั้งแต่ชว่งวยัรุ่น (adolescent-onset cannabis use) มี

ความสมัพนัธก์บัการทาํงานของระบบจิตประสาทท่ีแยล่ง (neuropsychological decline) โดยเห็นไดช้ดัจากผลไอคิวท่ี

ลดลง  

การใชก้ญัชาอยา่งสมํา่เสมอ (persistent cannabis use) ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้มีภาวะติดกญัชา (cannabis dependence) หรือ

ผูท่ี้ใชก้ญัชาเป็นประจาํ (regular cannabis use) มีความสมัพนัธก์บัผลไอคิวท่ีลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ทั้งค่าไอ

คิวรวม (Full scale IQ) และค่าไอคิวดา้นภาษา (verbal IQ) ย่ิงใชก้ญัชาบอ่ย ย่ิงไอคิวลดลงมากข้ึน เช่น กลุ่มผูท่ี้ไดร้บั

วินิจฉยัวา่มีภาวะติดกญัชา ตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยไอคิวลดลง ประมาณ 6 แตม้ (จาก 99.68 เป็น 93.93) 

 
ตารางแสดง คา่ไอคิวก่อนและหลงัใชก้ญัชา 

ท่ีมา: Meier et al., 2012 
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กลุ่มท่ีเริ่มใชก้ญัชาตั้งแต่ชว่งวยัรุ่น (adolescent-onset cannabis use) พบวา่มีค่าไอคิวลดลงมากกวา่กลุ่มท่ีเริ่มใช้

กญัชาในวยัผูใ้หญ่ (adult-onset cannabis users) และพบวา่มีค่าไอคิวลดลงโดยไม่ข้ึนอยูก่บัวา่มีการใชบ้่อยหรือไม่ก็

ตาม ในขณะท่ีกลุ่มท่ีเริ่มใชก้ญัชาในวยัผูใ้หญ่จะมีค่าไอคิวลดลงเม่ือมีการใชบ้อ่ยเท่าน้ัน แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้เริ่มใชก้ญัชา

ตั้งแต่ช่วงวยัรุ่น แมจ้ะหยุดใชก้ญัชาแลว้ สมองก็ไม่สามารถฟ้ืนกลบัมาไดดี้เหมือนเดิม และถา้ย่ิงใชก้ญัชาอยา่งต่อเน่ือง

ก็ย่ิงมีค่าไอคิวลดลงมากข้ึน  

 
แผนภาพแสดง ค่าไอควิท่ีเปลีย่นแปลง ในกลุ่มท่ีเริ่มใชก้ญัชาตั้งแต่ช่วงวยัรุน่ และกลุ่มท่ีเริ่มใชก้ญัชาในวยัผูใ้หญ่ 

ท่ีมา: Meier et al., 2012 

 

ปี ค.ศ. 2022 งานวิจยัท่ีตีพิมพล์่าสุด โดย Meier และคณะ ซ่ึงเป็นผลการวิจยัระยะยาว Dunedin (Dunedin cohort 

study) ในประเทศนิวซีแลนด ์เพื่อติดตามการใชก้ญัชาแบบต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 45 ปี จาํนวน 1,037 

คน ซ่ึงเป็นชุดเดิมท่ีเคยรายงานเม่ือ 10 ปีก่อน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) กลุ่มท่ีใชก้ญัชาแบบต่อเน่ือง (long-term cannabis users) อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครั้ง ต่อเน่ืองอยา่งน้อย 1 ปี 

2) กลุ่มท่ีใชก้ญัชาเพื่อสนัทนาการช่วงวยักลางคน (midlife recreation cannabis users) ใช ้6-51 วนัต่อปี 

3) กลุ่มท่ีไม่ใชก้ญัชา (cannabis nonusers)  

4) กลุ่มท่ีหยุดใชก้ญัชาแลว้ (cannabis quitters) 

5) กลุ่มท่ีใชบุ้หรี่แบบต่อเน่ือง (long-term tobacco users) 

6) กลุ่มท่ีใชแ้อลกอฮอลแ์บบต่อเน่ือง (long-term alcohol users) 

พบวา่ เม่ือเทียบค่าไอคิวท่ีอายุ 45 ปี กบัค่าไอคิวในชว่งวยัเด็ก 7-11 ปี กลุ่มท่ีใชก้ญัชาแบบต่อเน่ือง มีค่าไอคิวเฉลี่ย

ลดลง 5.5 คะแนน ผลท่ีไดมี้ความแตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ใชก้ญัชาอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ และส่งผลใหก้ารเรียนรู ้

และความเร็วในการประมวลผลของสมองลดลง นอกจากน้ียงัพบวา่มีปัญหาในเรื่องความจาํและสมาธิอีกดว้ย  

ยงัพบอีกวา่กลุ่มท่ีใชก้ญัชาเพื่อสนัทนาการในช่วงวยักลางคน มีค่าไอคิวเฉลี่ยลดลง 3.5 คะแนน และกลุ่มท่ีหยุดใช้

กญัชาแลว้ มีค่าไอคิวเฉลี่ยลดลง 3.3 คะแนน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ใชก้ญัชา มีค่าไอคิวเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.70 คะแนน แต่ยงั

ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางแสดง คา่ไอควิท่ีเปลี่ยนแปลง ในกลุ่มท่ีใชก้ญัชาแบบต่อเน่ือง เปรียบเทียบกบัอีก 5 กลุ่ม ใน Dunedin cohort study 

ท่ีมา: Meier et al., 2022 
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