ผูกอตั้ง

พระอาจารยปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี (จิรธัมโมภิกขุ) เจาอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ประธานผูกอตั้ง
อโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิดโดยไมเลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนาและลัทธิ ใหการ
ดูแลรักษาแบบองครวมเพื่อฟนฟูรางกายจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวย ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยแบบ
ผสมผสาน การใชยาสมุนไพร ธรรมชาติบำบัด สมาธิบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยบูรณาการกับการแพทยแผนปจจุบัน
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ปจจุบนั เปนโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง Hospital of Excellence
in Thai Traditional and Complementary Medicine for Cancer, Sakonnakhon. [HTCC] Arokhayasala Khampramong Temple

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน
ดานมะเร็งสกลนครอโรคยศาล วัดคำประมง

บก. บอกกลาว

คณะผูจ ดั ทำอโรคยศาลสารลวนมีความปลาบปลืม้ ปตยิ นิ ดีทอ่ี โรคยศาลสารฉบับที่ ๒๐ ปท่ี ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เปนฉบับทีจ่ ดั พิมพในชวงโอกาสอันเปนมงคลยิง่ ของปวงชนชาวไทยคือ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูห วั ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมรา
ชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดวยเปนโอกาสที่จะไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีและนอม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองคที่ทรงมีตอประเทศไทยนานัปการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแพทยแผนไทย
รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
นอกจากจะเปนโอกาสสำคัญยิ่งดังกลาวแลว วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ยังถือเปน “วันแมแหงชาติ” อีกดวย คณะผูจ ดั ทำอโรคยศาลสารขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ตลอดทั้งพระคุณของแม โปรดดลบันดาลใหทุกทานจงมีความสุข เจริญยิ่งดวยจตุรพิธพรชัย สมมโนปรารถนาทุกประการ
ใน “วันแมแหงชาติ” และตลอดไป
ดวยความปรารถนาดีจาก

ชัยนรินท พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐ ปที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
การประชุมรับฟงความเห็นทัว่ ไปฯ ป ๒๕๖๒ จัดโดย สป.สช.

เนื่องจากในปจจุบันมีการจำหนายหรือแอบอางยารักษามะเร็งสูตรวัดคำประมง ตามเว็บไซตและ Social Network ตางๆ ทางวัดคำ
ประมงขอแจงใหทุกทานทราบวาทางวัดคำประมงไมมีสวนเกี่ยวของกับการจำหนายยาสูตรวัดคำประมงและยังคงไวในการรักษา
ผูปวยมะเร็งโดยไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น จึงขอแจงใหทราบทั่วกัน หากพบเห็นการจำหนายหรือแอบอางดังกลาวกรุณาแจงเบาะแส ตาม
ที่อยู เบอรโทร อีเมล หรือเว็บไซต ขางลางนี้ ทางวัดจะดำเนินการทางกฏหมายตอไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธานการประชุมรับความเห็นทั่วไปจากผูใหบริการและผูรับบริการ ป ๒๕๖๒ ดําเนินการโดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมือ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมวายุภกั ษ โรงแรม
เซนทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้หลวงตาปพนพัชรไดรับนิมนตเพื่อรวมประชุมและจัดบูธนิทรรศการอโรคยศาล วัด
คําประมง

ติดตอเรา

โครงการกําลังใจในพระดำริฯ

ประกาศ

วัดคำประมง ๙๕ หมู ๔ ตำบลสวาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โทร.
: ๐-๔๒๗๐-๔๘๘๐ , ๐๘-๑๑๑๑-๗๑๐๗ , ๐๙-๑๐๕๔-๘๐๐๘
โทรสาร
: ๐-๔๒๗๐-๔๙๗๓
Website : www.khampramong.org
e-mail
: ppparokhaya@gmail.com
: Phra Paponpatchara Pibanpaknitee
เลขที่บัญชี : ๓๑๖-๔-๖๓๓๓๓-๕ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร
ขอเชิญบริจาค "โครงการชวยชีวิตพิชิตมะเร็ง"
KRUNGTHAI QR Code
ที่ปรึกษา
: พระอาจารย ดร.ปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี , นายชัชวาล ปญญาวาทีนันท , นายแพทยศิริโรจน กิตติสารพงษ
บรรณาธิการ
: นายชัยนรินท พันธภิญญาภรณ
กองบรรณาธิการ : นางอรทัย วัฒนชัย , นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูล , นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย , นางนฤมล พันธภิญญาภรณ
นางเอื้อกานต วรไพรฑูรย , นางสาว พิมพชนก พันธภิญญาภรณ
ฝายศิลป
: นายเอื้ออังกูร พันธภิญญาภรณ
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล จิตอาสา ผูปวยและญาติ อโรคยศาล วัดคำประมงทุกทาน

๔

วันแมแหงชาติ

นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูล พรอมดวยแพทยแผนไทย จิตอาสาอโรคยศาล วัดคําประมง
คณะอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ตรวจเยี่ยมและรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ผูตองขังหญิง ตามโครงการกําลังใจ
ในพระดําริสมเด็จเจาฟาฯกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เรือนจํากลางอุดร
ธานี จ.อุดรธานี เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เสวนาการใชกญ
ั ชาภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลกจัดงาน ๓๓๐ ป กัญชาทางการแพทยแผนไทย
พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ตามกิจกรรมโครงการสงเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้หลวงตาปพนพัชรไดรับนิมนตเพื่อเสวนาเรื่องกัญชาทางการแพทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งเครือขายและ
การขยายผลการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำดีระยะสุดทายแบบประคับประคอง”
หลวงตาปพนพัชรไดรับนิมนตเปนวิทยากรอภิปราย เรื่อง “ทิศทางนโยบาย Service plan
Palliative Care และแนวทางขับเคลือ่ นการดำเนินงาน Palliative Care แบบบูรณาการกับการ
แพทยแผนไทยในระบบบริการ” และเปนวิทยากรบรรยายเรือ่ ง “Spiritual care for Imminently
dying” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งเครือขาย
และขยายผลการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำดีระยะสุดทายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ”
จัดโดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ณ โรงแรมเจริญโฮเทล จังหวัดอุดร
ธานี ระหวางวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑

อโรคยาบอกกลาว

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒

แพทยแผนไทยในโครงการลูกโลกสีเขียวศึกษาดู
งาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หลวงตาบรรยาย "การดูแลผูป ว ยมะเร็งระยะสุดทาย
แบบประคับประคองตามแนวอโรคยศาล วัดคำ
ประมง" แกแพทยและพยาบาล ณ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการเพาะและขยายพันธุหัวรอยรูเพื่อผูปวยมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง

นักศึกษาแพทยแผนไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทรและมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สกลนคร รวมเปนจิตอาสาและฝกงาน ณ อโรคยศาล
วัดคำประมง
เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หัวรอยรู หรือกระเชาผีมดเปน ๑ ใน ๑๑ ตัวยาสมุนไพรแกโรคมะเร็งสูตรยอดยามะเร็งของอโรคยศาล วัดคำประมง ซึ่งปจจุบันหัวรอยรูเปนสมุนไพร
หายากที่สำคัญมากมีราคาคอนขางสูงมากและอาจสูญพันธุอีกไมนานได
ดวยวิสยั ทัศนอนั ยาวไกลของหลวงตาทีม่ องเห็นการเตรียมความพรอมเพือ่ สำรองตัวยาสมุนไพรเพือ่ ผูป ว ยมะเร็งในอนาคตจึงไดศกึ ษาดูงานที่อุดมการ
เดน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีอาจารยอุดม ฐิตวัฒนะเปนเจาของ อดีตนิสิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ ๔๒
และนายกสมาคมไมประดับแหงประเทศไทย ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ อาจารยอุดมเปนผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเนื้อเยื่อตนไมที่หายากและมีราคาสูงไดใหคำ
แนะนำแกหลวงตาในการเพาะเนื้อเยื่อหัวรอยรูอยางละเอียด พรอมถวายหัวรอยรูสายพันธุตางๆ ใหแกหลวงตา เพื่อเปนแนวทางการขยายพันธุหัวรอยรู
สำหรับผูปวยมะเร็งอโรคยศาล วัดคำประมงในอนาคต
หลวงตาจึงไดหารือกับรศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะกรรมการมูลนิธิอโรคยศาล วัดคำประมง
เพื่อจัดทำ “โครงการเพาะและขยายพันธุหัวรอยรูเพื่อผูปวยมะเร็งอโรคยศาล วัดคำประมง” สำหรับการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง โดยได
เริ่มตน การกอสรางโรงเรือนเพาะและขยายพันธุหัวรอยรู เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการอโรคยศาล และจิตอาสา
วัดคำประมง เปนอยางดี

อ.อุดม ฐิตวัฒนะ

หัวรอยรูเพาะชำที่อุดมการเดน

อ.อุดม ถวายพันธุหัวรอยรูแกหลวงตา

จิตอาสารวมกันสรางอาคารหัวรอยรู

สาระนารู

๒

นักศึกษาแพทยแผนไทยจากวิทยาลัยการสาธารณ
สุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลกเปนจิตอาสาและศึกษา
ดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
ระหวาง ๒๔ พฤษภาคม - ๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

ทีมพยาบาลแบบประคับประคองโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานีเปนจิตอาสา
และศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
ระหวาง ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชมรมชวนไปวัด ถวายผาอาบน้ำฝน เทียนพรรษา
และอั ต ถบริ ข ารพระสงฆ ใ นวั น อาสาฬหบู ช า
ณ วัดคำประมง
เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

หลวงตาบรรยาย "แนวทางการมีสติระลึกชอบเพือ่
สรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านและ
ดำเนินชีวติ " แกชมรมพุทธศาสน ณ การทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว นายบรรณสาร
บุนนาค และคณะถวายปัจจัยแกหลวงตาเพื่อผู
ปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เภสัชกรโรงพยาบาลอุตรดิตถและนักศึกษาสถาน
พยาบาลแพทยแผนโบราณหมอองอาจ จังหวัด
อุตรดิตถมาเปนจิตอาสาและถวายสมุนไพรรักษาโรค
มะเร็งแกหลวงตา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
ระหวาง๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

คณะอาจารยศูนยจิตตปญญาศึกษาและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนจิตอาสาและศึกษาดูงาน
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
ระหวาง ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นักศึกษาแพทยแผนไทยประยุกตคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนจิตอาสา และศึกษา
ดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

หลวงตาบรรยาย "ความทาทายการบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกกับระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ ณ ศูนยประชุมวายุภักษฯ
ถ.แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ ๑๕ สิงหาคม๒๕๖๒

กัญชากับมะเร็ง รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กัญชามีชื่อทางวิทยาศาสตรคือ Cannabis sativa L. ในทางการแพทย กัญชามีประโยชนในการรักษาโรคมายาวนานในทั่วโลก สวนที่ใชจะเปนชอของ
ดอกตัวเมียที่เรียกทั่วไปวากะหลี่กัญชา ใบและเมล็ดกัญชา โดยนำมาใชเปนยาที่บรรเทาอาการไอบรรเทาหอบหืด เพราะขยายหลอดลมและลดการหด
ตัวของหลอดลมออนลา โรคปวดขอ แกอาการสั่นเพอ ปวดหัวไมเกรน และปวดประจำเดือน แกอาการนอนไมหลับ เปนยาทำใหรับประทานขาวได
เปนตน แตเมื่อมีการสังเคราะหยาตางๆ โดยเฉพาะกลุมยากลอมประสาท ยาแกปวด จึงทำใหกัญชาลดบทบาทลง แมแตประเทศไทยก็มีการใชกัญชา
มายาวนานตั้งแตสมัยอยุธยา เพราะปรากฏในตำราพระโอสถพระนารายณ และเมื่อมีการสำรวจตำรายา พบวามีตำรับที่ใชกัญชา ไมต่ำกวา ๙๐ ตำรับ
โดยการใชกัญชาในยาไทยจะใสในตำรับที่รับประทานขาวไดนอนหลับ อาทิเชนตำรับยาอายุวัฒนะชื่อวามหาวัฒนะ ตำรับยาสุขไสยาศน ตำรับยาสำราญ
นิทรา ยาทั้ง ๓ ตำรับนี้อยูในตำราพระโอสถพระนารายณเพื่อทำใหรับประทานขาวได และทำใหนอนหลับ ในตำรับยาแพทยศาสตรสงเคราะหและตำรา
ยาอื่น กัญชาถูกใสในตำรับยาอภัยสาลี เพื่อลดอาการโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง อาการหอบหืด อาการไอ ถูกใสในตำรับยาริดสีดวงมหากาฬเพื่อรักษาโรค
ริดสีดวงทวาร และมะเร็งลำไสใหญ หรือใสในยาทำใหนอนหลับ ชื่อวาประสระกัญชา (ตำรับนี้มีกัญชา ๕๐%) ใสในตำรับยาแกอาการชักเพื่อใชแกอาการ
ชัก ใสในตำรับยาสนั่นไตรภพ ตำรับยาทำลายพระสุเมร ตำรับยาพรหมพักตร เพื่อเปนยาที่ใชแกอาการกษัยหรือโรคจากความเสื่อมทั้งปวงเชนมะเร็ง
นอกจากนี้กัญชานิยมใสในอาหาร โดยใสแตเพียงเล็กนอยเพื่อทำใหรสชาดอาหารดีขึ้น แตถามองเหตุผลทางวิชาการกัญชาปริมาณนอยสามารถลดการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง เพราะกัญชาที่ใสจะเปนสวนใบกัญชา มีหลักฐานทางวิชาการพบวาใบกัญชาชวยลดความดันโลหิตสูงได แตเมื่อวิวัฒนาของยา
แผนปจจุบนั หรือการสังเคราะหยาตางๆมีมากขึน้ ความสำคัญของกัญชาจึงลดบทบาทลง และเมือ่ มีเหตุการณทเ่ี กิดในประเทศสหรัฐอเมริกาทีพ่ บวาพลเมือง
เสพกัญชาแลวทำใหประสาทหลอน กอใหเกิดอาชญากรรม กัญชาจึงถูกถอดออกจากเภสัชตำรับของยาทั้งยุโรปและอเมริกาในป ๒๕๑๔ และตอมากัญชา
ถูกประกาศเปนยาเสพติดในประเทศไทย ในป ๒๕๒๒ แตอยางไรก็ตาม กัญชาก็ยังถูกนำมาใชทางการแพทยทั่วโลก เพราะในปจจุบันถูกผลิตในรูปของ
สารเคมีสังเคราะห หรือเปนอนุพันธของtetrahydrocannabinol (THC) ที่มีชื่อทั่วไปคือ Dronabinol มีชื่อการคาวา Marinal® ใชเปนยาที่มีผลตอสมอง
ชวยเพิม่ ความจำ เพิม่ ความอยากอาหารในผูป ว ย ปองกันภาวะคลืน่ ไสอาเจียน โดยการกดศูนยการอาเจียนในคนทีใ่ หเคมีบำบัดจากโรคมะเร็ง ลดการปวด
ที่เกิดการรักษามะเร็งที่ตองใชยากลุมฝน (Opioid) เชนมอรฟน โดยใหรวมกันพบวาไดผลดีกวาที่ใชยาแกปวดกลุมฝนอยางเดียว นอกจากนี้ยังใชอนุพันธ
กัญชา เปนสารกระตุนความอยากอาหาร กัญชาจะชวยชะลอน้ำหนักลดในโรคมะเร็ง และโรคเอดส เพราะทำใหผูปวยรับประทานขาวได และนอนหลับ
ในตางประเทศมีการนำกัญชามีการใชกัญชาแบบเสรี โดยเฉพาะประเทศสังคมนิยมทางยุโรป เพราะสรรพคุณกัญชาสามารถนำมาใชประโยชนในการ
ปองกันและรักษาโรคที่เกิดจากความเครียด อาทิเชน ความดันโลหิตสูง ที่เปนบอเกิดโรคอื่นตามมาเชนโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน (Stroke) เปนตน
มีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่พบวาสารสกัดกัญชามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งอาทิเชน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก
และจากการสำรวจการนำกัญชามาประยุกตใชกับผูปวยมะเร็งในรัฐ Alberta ประเทศแคนนาดาพบวามีผูปวย ๓๕๖ คนพบวามีการใชกัญชาในผูปวย
มะเร็งโดยรวมทั้งหมด ๗๐% โดยผูปวยนำกัญชามาใชบรรเทาอาการความเจ็บปวดจากมะเร็ง ๔๖% บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนในผูปวยมะเร็ง ๓๔%
และรักษาอาการทางดานอื่นๆ ๓๑% เปนตน (Martell et al. 2018)
ดังนั้นจากเหตุผลวาแพทยแผนไทยไดใชกัญชามาอยางยาวนานในการบำบัดโรคเรื้อรังตางๆและโรคมะเร็ง โดยจะผสมผสานกับตัวยาอื่นๆ จะไมมีการ
ใชเปนยากัญชาเดี่ยว ในการรักษาโรคเรื้อรัง ดังกลาวขางตน เพราะการรวมเปนตำรับยาจะไมทำใหเกิดผลขางเคียงแตอยางใด เพราะยาไทยจะชวยลด
พิษที่เกิดขึ้น ทำใหสุขภาวะของรางกายดีอีกดวย ดังนั้นการใชกัญชารวมกับการรักษาและปองกันโรคในผูสูงอายุตางๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่
เปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด การใชกัญชาในการรักษาโรคเหลานี้ จะทำใหประเทศเราสามารถ
ลดการขาดดุลการคาในเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังไดอยางมาก
Martell, K et al. 2018. “Rates of Cannabis Use in Patients with Cancer.” 25(3): 219–25.
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