ชื่อบทความ/ผลงาน Cannabidiol และความผิดปกติทางจิตเวช
ชื่อผู้เขียนบทความ

รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

1. บทคัดย่อ
Cannabidiol (CBD) เป็นสารจาพวก cannabinoids ที่แยกได้จากกัญชา CBD มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ค่อนข้างกว้าง และไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท มีรายงานการนาไปใช้ในการแพทย์ เช่น รักษาอาการปวดเรื้อรัง
โรคลมชักบางชนิ ดที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาต้านชักมาตรฐาน ในบทความนี้ได้ทาการรวบรวมการศึกษา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ CBD สาหรับรักษาโรคทางจิตเวช โดยอาจเป็นการใช้เป็นยาเดี่ยว และ/
หรื อ ร่ ว มกั บ การรั ก ษาอย่ า งอื่ น ในการศึ ก ษาแบบสุ่ ม ควบคุ ม (randomized controlled trials, RCT)
ประเมิน ผลของ CBD ในสภาวะพยาธิทางจิต (psychopathological) เช่น การใช้สารเสพติด โรคจิต วิตก
กังวล รบกวนทางอารมณ์ และความผิดปกติทางจิตอื่น ๆ เช่น การบกพร่องของการรู้คิด (cognitive) การนอน
หลับ การกิน ย้าคิดย้าทา และภาวะผิดปกติทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (post-traumatic stress disorder/
PTSD เป็นต้น ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ CBD ในการนาไปใช้รักษาความผิดปกติทางจิต
เวชยังมีจากัด จากรายงานการศึกษา CBD มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาที่ใช้รักษาความผิดปกติทางจิตเวช เช่น
ความผิดปกติจากการเสพติดยา โรคจิตเรื้อรัง และวิตกกังวล แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานทางคลินิกยังมีจากัด
จาเป็นต้องมีการศึกษาโดยใช้ขนาดตัวอย่างหรือจานวนผู้ป่วยที่มากขึ้น เพื่อประเมินผลทางคลินิกของ CBD ใน
การนาไปใช้ในการรักษาทางจิตเวช
2. คาสาคัญ cannabinoid, กัญชา, การออกฤทธิ์, ยาทางจิตเวช, สภาวะพยาธิทางจิต
3. เนื้อหาบทความ
3.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3.1.1 ทราบการออกฤทธิ์ของ CBD ต่อความผิดปกติทางจิตเวช
3.1.2 ทราบประสิทธิภาพของ CBD ต่อความผิดปกติทางจิตเวช
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3.2 เนื้อหา
1. บทนา
Cannabidiol (CBD) แ ล ะ Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) เป็ น ส า ร ป ร ะ ก อ บ จ า พ ว ก
cannabinoids ที่ พ บมากในพื ช กั ญ ชา (Cannabis sativa) CBD เป็ น สาร cannabinoid ที่ ไม่ มี ฤ ทธิ์ ต่ อ จิ ต
ประสาท (non-psychoactive) ขณะที่ THC จะมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท (psychoactive) (Bonaccorso et al.
2019)
CBD ควบคุมการทางาน (neuromodulatory action) ระบบ endocannabinoid system (eCBS)
ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาของสมองด้านกระบวนการเรียนรู้และความจา และการตอบสนองต่อการได้รับ
ผลกระทบจากภายในและสิ่งแวดล้อม (Lu & Mackie 2016) สารที่เป็น ligands ของระบบ eCBS ที่สร้างจาก
ภายในร่างกาย เช่น anandamide/N-arachidonoylethanolamine (AEA) และ 2-arachidonoylglycerol
(2-AG) ออกฤทธิ์เป็น agonists ที่ CB1/CB2 receptors ขณะที่ CBD จะมี affinity ในการจับที่ receptors นี้
น้ อ ยมาก (Devane et al. 1992) และอาจออกฤทธิ์ เป็ น antagonist หรื อ เป็ น negative modulatory
action (Ligresti et al. 20 1 6 ) ส าร CBD ช่ ว ย ส่ งเส ริ ม สั ญ ญ าณ ข อ ง eCBS แ ล ะ มี ผ ล เพิ่ ม ระ ดั บ
endocannabinoid โด ย เมื่ อ CBD จั บ กั บ fatty acid binding proteins (FABPs) ซึ่ งเป็ น ตั ว พ าส าร
endocannabinoid ในเซลล์ (intracellular carrier proteins) จะมีผลยับยั้งการนาเข้าและขนส่ง AEA ไปยัง
fatty acid amide hydrolase (FAAH) เพื่ อ ท าลาย (catabolism) (Elmes et al. 2015) และ CBD ยั งลด
hydrolysis ของ endocannabinoids โดย monoacylglycerol lipase (MAGL) (Ligresti et al. 2016;
Campos et al. 2012) นอกจากนั้ น CBD ยั งช่ ว ยเสริม การยับ ยั้ ง adenosine uptake และออกฤทธิ์ เป็ น
agonist ที่ transient receptor potential vanilloid ion channel TRPV1 และ serotonergic 5-HT1A
receptors (Boggs et al. 2018; Campos et al. 2017) CBD เป็นสาร cannabinoid ที่ค่อนข้างปลอดภัย
มากกว่า เมื่อเทียบกับ THC มีการให้ CBD ในขนาดสูง คือ 1500 mg ต่อวัน ในคน พบว่าผู้ป่วย/อาสาสมัคร
ทนต่อ CBD ได้ค่อนข้างดี (Boggs et al. 2018) ทั้ ง THC และ CBD เป็น substrate และตัวยับยั้งเอนไซม์
cytochrome P450 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงยาในร่างกาย (biotransformation) เมื่อมีการให้ร่วมกับ
ยาอื่น ๆ อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาได้ (Rong et al. 2017)
CBD จั ด เป็ น สารจ าพวก cannabinoid ที่ มี ฤ ทธิ์ท างเภสั ช วิท ยาค่ อ นข้ างกว้าง และมี ก ารทดลอง
นามาใช้ทางคลินิก (Campos et al. 2017) เช่น อาการปวดเรื้อรัง อาการปวดจากข้ออั กเสบ ภาวะวิตกกังวล
ซึมเศร้า และความผิดปกติของการนอน (Corroon & Phillips 2018) แม้จะมีรายงานว่า CBD มีฤทธิ์ต้านออก
ซิเดซัน ต้านการอักเสบ ป้องกันเซลล์ประสาท (neuroprotective) ต้านการชัก ต้านอาเจียน และระงับปวด
(Campos et al. 2016) แต่ประสิทธิภาพของ CBD ที่นามาใช้ทางการแพทย์ ได้แก่ การใช้ในโรคลมชัก อาการ
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ปวดเรื้อรัง และอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบาบัดที่ไม่สามารถควบคุมอาการอาเจียนด้วยยาต้าน
อาเจียนมาตรฐาน ซึง่ ยังจัดว่าค่อนข้างน้อย (Bonaccorso et al. 2019)
มี ห ลายการศึ ก ษาเสนอแนะว่ า ความบกพร่ อ งของระบบ endocannabinoid system (ECS)
สามารถพัฒนาให้เกิดโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะความผิดปกติของอารมณ์ โรคจิตเภท ซึมเศร้า วิตกกังวล และ
ความผิดปกติทางจิตเวชอื่น ๆ ซึ่ง มีการเสนอว่า CBD น่าจะนามาใช้สาหรับรักษาความผิดปกติของโรคทางจิต
เวชเหล่านี้ได้ (Calapai et al. 2019) โดยในบทความนี้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพของการใช้ CBD ในผู้ป่วยทางจิตเวช ได้แก่ ความผิดปกติจากการเสพติดยา ความผิดปกติทาง
จิต ความผิดปกติของอาการวิตกกังวล ความผิดปกติของอารมณ์ และความผิดปกติทางจิตเวชอื่น ๆ เป็นต้น
2. CBD กับการเสพติดยา/สารเสพติด (substance use disorders)
eCBS จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมความต้ อ งการเสพยา/สาร โดยผ่ า นทางระบบ reward และ
plasticity ในสมอง (Bonaccorso et al. 2019) การใช้ยาในทางที่ผิด จะเหนี่ยวนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สมอง (neuroplasticity) ในส่วนของ reward pathway ในสมอง โดยเฉพาะที่บริเวณสมองส่ วน nucleus
accumbens ทาให้มีการพัฒนาและการแสดงพฤติกรรมของการติดยา การกระตุ้น dopaminergic pathway
ซึ่ ง เชื่ อ มโยงสมองบริ เ วณ ventral tegmental area, ventral striatum และ nucleus accumbens มี
บทบาทส าคั ญ ในวงจร reward (Chye et al. 2019) ในโมเดลสั ต ว์ ท ดลอง พบ CB1 receptor ในเซลล์
ประสาท dopamine บริเวณ nucleus accumbens และ dorsal striatum ขณะที่พบ CB2 receptor ใน
เซลล์ประสาท dopamine บริเวณ ventral tegmental area ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสริมแรงของยา
(drug reinforcement behavior) (Xi et al. 2 0 1 1 ) น อ ก จ าก นั้ น ยั งพ บ CB1 receptors ใน ว งจ ร
corticostriatum ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ eCBS อาจทาให้เกิดการควบคุมที่ผิดปกติ (dysregulation) ของ
เซลล์ ป ระสาท glutamatergic ที่ บ ริ เวณ cortex ซึ่ งมี ผ ลต่ อ กระบวนการ neuroplasticity (Chye et al.
2019)
CBD สามารถรบกวนทั้งด้านความอยากยาและอาการถอนยา CBD อาจมีคุณสมบัติต้านการติดยา
โดยมีสมมุติฐานกลไกที่สัมพันธ์กับการที่ CBD มีผล modulate ระบบ endocannabinoid, serotoninergic
และ glutamatergic ส าหรับ การต้านการติดยา CBD มีฤทธิ์เป็ น agonist ที่ 5-HT1A receptors ทาให้ ล ด
ความอยากยา และช่ว ยลดการกลั บ ไปเสพยาโดยการควบคุมระบบ drug reward อาการวิตกกังวล และ
ปรั บ ปรุงระบบการจั ดการความเครี ย ด (Prud’Homme et al. 2015) นอกจากนั้น CBD ยังออกฤทธิ์ โดย
ควบคุ ม สั ญ ญาณ glutamatergic โดย modulate ระบบ serotoninergic และ endocannabinoid ซึ่ ง
กลไกนีอ้ าจมีบทบาทในการรักษาพฤติกรรมการติดยา (Rodríguez-Muñoz et al. 2016)
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การศึ ก ษาทางพรี ค ลิ นิ ก พบว่ า CBD สามารถผั น กลั บ ผลการทดสอบ conditioned place
preference ที่ เหนี่ ย วน าโดย synthetic THC, cocaine และ amphetamine (Parker et al. 2004) สาร
CBD ช่วยบรรเทาพฤติกรรมการแสวงหายา (drug seeking) ในหนูแรทที่ติดแอลกอฮอล์และ cocaine โดยที่
ไม่ เหนี่ ย วน าให้ เกิ ด การดื้ อ ยา (tolerance), ง่ ว งนอน หรื อ รบกวนพฤติ ก รรมการถู ก กระตุ้ น ตามปกติ
(Gonzalez-Cuevas et al. 2018) การให้ CBD ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ไม่เหนี่ยวนาให้เกิดการติด ยาใน
สัตว์ฟันแทะ
การทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้ CBD ในผู้ป่วยเสพติดยา/สารเสพติด
Hindocha et al. (2018) ได้เปรียบเทียบผลของ CBD ขนาด 800 mg กับ placebo เมื่อให้โดยวิธี
รับประทานในผู้ติดบุหรี่หลังจากอดบุหรี่ 1 คืน พบระดับ attentional bias เพิ่มขึ้น ต่อการกระตุ้นด้วยยาและ
อาหาร (ซึ่งใช้เป็น marker ของการอยากบุ หรี่ในช่วงที่อด) ในกลุ่ม placebo แต่ไม่พบในกลุ่มที่ได้รับ CBD
และไม่ พ บอาการแสดงความอยากบุ ห รี่ แ ละอาการถอนในกลุ่ ม CBD แต่ จ ะมี ร ะดั บ ความสนุ ก สนาน
(pleasantness) ลดลงระหว่างการอดบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ placebo
การศึกษานาร่องแบบสุ่มควบคุมปกปิดสองทาง (double-blinded randomized controlled trial
(RCT)) ในผู้ที่ติดยา opioid ซึ่งขาดยาไปอย่างน้อย 7 วัน ถูกสุ่มให้ได้รับ CBD หรือ placebo เป็นระยะเวลา 3
วัน ในผู้เข้าร่วมที่ได้รับ CBD พบว่ามีความอยากยา (subjective cue-induced craving) ลดลงได้นานถึง 7
วัน หลังจากสิ้นสุดการได้รับ CBD (Hurd et al. 2015)
การศึกษาแบบ A double-blind RCT (Allsop et al. 2014) ในผู้ป่วยในที่ติดกัญชา ในระหว่าง
detoxiﬁcation โดยได้รับ nabiximols ในรูป oromucosal spray (THC ขนาด 86.4 mg/CBD ขนาด 80
mg) เป็นระยะเวลา 6 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่ม placebo พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ nabiximols จะมีการออกจาก
การศึกษา (dropouts) ในอัตราที่ตากว่
่ า และมีอาการถอนยาและอยากยาลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ
กลุ่ม placebo อย่างไรก็ตาม อัตราการ relapse หลังจากติดตามที่ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับ nabiximols กับกลุ่ม placebo
การศึกษานาร่องแบบ RCT ในผู้ที่เสพกัญชา เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดย 4 สัปดาห์ เสพกัญชา
ตามปกติ และอีก 4 สัปดาห์ หยุดเสพกัญชา โดยได้รับ nabiximols ขนาดสูง (THC ขนาดสูงสุดไม่เกิน 108
mg/CBD ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 mg) เปรียบเทียบกับกลุ่ม placebo เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอาการ
ถอนยาและอาการขาดยา พบว่ากลุ่มที่ได้รับ nabiximols สามารถลดอาการถอนยาและอยากยา (Trigo et
al. 2018)
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ในการศึ ก ษาแบบ RCT ในผู้ ที่ เสพกั ญ ชา มี ก ารประเมิ น ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและความทนต่ อ ยา
nabiximols โดยปรับเพิ่มขนาดยา (THC ขนาดสูงสุดไม่เกิน 113.4 mg / CBD ขนาดสูงสุดไม่เกิน 105 mg
ทุกวัน) เปรียบเทียบกับกลุ่ม placebo เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (Trigo et al. 2018) โดยทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับ
Motivational Enhancement (MET) และ Cognitive Behavioural Therapy (CBT) ทุกสัปดาห์ ในกลุ่มที่
ได้รับ nabiximols พบว่ามีประสิทธิผลในการลดความอยากกัญชา โดยไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่รุนแรง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในอัตราการหยุดยา (abstinence rate)
3. CBD และความผิดปกติทางจิต
พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคจิตและผู้ที่ เสพกัญชา การใช้กัญชาแบบเฉียบพลัน อาจทาให้เกิดอาการ
ทางจิต หรือคล้ายโรคจิต (Pierre et al. 2016) กัญชาอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคจิตเภท โดยจะ
เสี่ยงมากขึ้นในผู้ ที่เสพกัญชาที่เริ่มสูบตั้งแต่ อายุน้อย (younger age at first use) ใช้บ่อย และใช้เป็นระยะ
เวลานาน (Casadio et al. 2011) นอกจากนั้ น ยังพบว่า ความเสี่ ย งที่ จะเกิ ด อาการของโรคจิต สั ม พั น ธ์กั บ
อั ต ราส่ ว นของ THC/CBD ที่ ไ ด้ รั บ (Di Forti et al. 2019) ในผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ต ารั บ ที่ มี THC ปริ ม าณสู ง / CBD
ปริมาณต่า จะมีความปลอดภัยน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับกัญชาที่มี CBD ในปริมาณสูง (Di Forti
et al. 2015) การศึกษาแบบติดตามยาว (longitudinal) เปรียบเทียบในอาสาสมัคร 3 กลุ่ม ติดตามวิเคราะห์
ตัวอย่างเส้นผม คือ กลุ่มที่ใช้ THC+CBD, กลุ่มที่ใช้ THC อย่างเดียว, กลุ่มที่ไม่ใช้ THC/CBD พบว่ากลุ่มที่ใช้
THC อย่ า งเดี ย ว จะมี ค วามถี่ ข องความรู้ สึ ก ผิ ด ปกติ (unusual experiences) และอาการสิ้ น ยิ น ดี
(anhedonia) บ่อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีใ่ ช้ THC+CBD (Morgan & Curran 2008)
มี ส มมุ ติ ฐ านว่ า การกระตุ้ น มากเกิ น ที่ CB1 receptor ต่ อ เซลล์ ป ระสาท GABAergic และ
glutamatergic ที่เหนี่ยวนาโดยการใช้ THC บ่อย ๆ อาจมีการ modulate dopaminergic inputs ที่ส่งไป
striatum (Morrison & Murray 2009) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ THC เหนี่ยวนาให้เกิดโรคจิต นอกจากนั้นการ
กระตุ้ น มากเกิ น ที่ eCBS อาจเหนี่ ย วน าให้ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องการควบคุ ม กระบวนการ attentional
salience (Bhattacharyya et al. 2012) ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักในการเกิดโรคจิต เมื่อพิจารณา
ความเกี่ยวข้องของระบบ eCBS ต่อพยาธิสรีรวิทยาในโรคจิตเภท CBD น่าจะเป็นยาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภั ย ในการรั กษาโรคจิ ต เภท และ CBD มี คุณ สมบั ติ ในการออกฤทธิ์ ต้ านโรคจิต คล้ ายกั บ
clozapine มากกว่า haloperidol (Crippa et al. 2015)
การศึกษาแบบ case-control เมื่อให้ CBD ในผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง พบว่า CBD ไม่มีผลต่อ
ความสามารถทางด้านการรู้คิด (cognitive performances) (Hallak et al. 2010) ในการศึกษาพรีคลินิ ก
พบว่า CBD อาจมีคุณสมบัติ pro-cognitive เมื่อให้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการที่ CBD มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและป้องกันเซลล์ประสาท (Gomes et al. 2015) การให้ CBD ขนาด 600 mg โดยวิธี
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รั บ ประทานในผู้ ที่ มี สุ ขภาพดี พบว่าสามารถยับ ยั้ ง การเกิ ด โรคจิต หวาดระแวง (paranoia) และความจ า
บกพร่องแบบครั้งคราวทีเ่ หนี่ยวนาโดย THC ได้ (Englund et al. 2013)
มีการตั้งสมมติฐานกลไกการออกฤทธิ์ต้านโรคจิตของ CBD ได้แก่ facilitation ของการส่งสัญญาณ
endocannabinoid (Pisanti et al. 2017) การที่ CBD ออกฤทธิ์เป็ น partial agonist ที่ dopamine D2
receptors คล้ า ยกั บ aripiprazole ซึ่ งเป็ น atypical anti-psychotic (Seeman, 2016) และการกระตุ้ น
TRPV1 receptor ซึ่งจะ facilitate การหลั่ ง glutamate ที่ บ ริเวณ pre-synapse (Campos et al. 2012)
นอกจากนั้นยังพบระดับ anandamide หรือมีอีกชื่อว่า N-arachidonoylethanolamine (AEA) เพิ่มขึ้น ใน
น้าไขสันหลัง ซึ่งสัมพันธ์แบบผกผัน (inverse) กับอาการโรคจิต (Giuffrida et al. 2004a, b) และความถี่ของ
การใช้กัญชา (Leweke et al. 2007)
การศึ กษาในสั ตว์ท ดลองเกี่ย วกับ ตาแหน่งของสมองและกลไกการออกฤทธิ์ต้านโรคจิตของ CBD
พบว่าทั้ง CBD และ clozapine เพิ่มการกระตุ้นเซลล์ประสาท ซึ่งตรวจวัดด้วย cFos-protein expression
(ใช้เป็ น marker สาหรับ neuronal activity) ในสมอง prefrontal cortex ยกเว้น haloperidol ที่มี cFos
เพิ่มในสมองส่วน dorsal striatum ซึ่งอาจสะท้อนถึงอาการข้างเคียงด้านการเคลื่อนไหว นอกจากนั้น ยังพบ
cFos เพิ่มขึ้นในสมองส่วน nucleus accumbens ในกลุ่มที่ได้รับ CBD การบริหาร CBD (ขนาด 10 mg) โดย
การฉี ด เข้ า ในโพรงสมอง (cerebroventricular) จะเสริ ม cFos expression ในสภาวะตื่ น (waking) ซึ่ ง
สัมพันธ์กับบริเวณสมอง hypothalamus และ dorsal raphe nucleus การบริหารโดยการฉีด CBD เข้าทาง
โพรงสมอง จะเสริ ม ระดั บ dopamine นอกเซลล์ ในสมองส่ ว น nucleus accumbens (Campos el al.
2012)
การศึกษาในโมเดลสั ตว์ท ดลองที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น ระบบประสาท dopamine พบว่า CBD
ขนาดที่มีฤทธิ์ต้านโรคจิต (ขนาด 60–120 mg/kg) จะสู งกว่าขนาดที่ลดวิตกกังวล และผันกลั บ (reverse)
พฤติกรรมบกพร่องที่เหนี่ยวนาโดย NMDA receptor antagonist MK-801 (Campos el al. 2012)
CBD และ anandamide กระตุ้น TRPV1 channels เช่น กัน กลไกนี้อ าจช่ว ย facilitate การหลั่ ง
glutamate บริเวณ pre-synapse ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของ CBD ในการผันกลั บ การรบกวนของ
prepulse inhibition ที่ เหนี่ ย วน าโดย MK-801 ซึ่ ง เป็ น NMDA receptor antagonist (Campos el al.
2012)
กลไกอื่น ๆ ที่ช่วยอธิบายฤทธิ์ต้านโรคจิตของ CBD คือ การที่ CBD ช่วย facilitate การส่งสัญญาณ
ประสาท 5-HT1A mediated neurotransmission ผลนี้พบในยา aripiprazole ซึ่งเป็นยาต้านโรคจิตกลุ่ ม
atypical ที่ มีฤทธิ์เป็ น partial agonist ที่ 5-HT1A receptor และการที่ CBD มี ฤทธิ์ต้านการอักเสบและ
ป้องกันเซลล์ประสาท (Campos el al. 2012)
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การทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต
การศึ ก ษาแบบ double-blind RCT เปรี ย บเที ย บ CBD และ amisulpride (ได้ รั บ CBD หรื อ
amisulpride ขนาดสูงสุดไม่เกิน 800 mg/วัน) ในผู้ป่วยในที่เป็นโรคจิตเภทระหว่างที่มีอาการกาเริบเฉียบพลัน
หลังจากการรักษาเป็ น เวลา 4 สัป ดาห์ พบว่าประสิทธิภ าพของทั้งกลุ่มที่ได้รับ CBD และ amisulpride มี
ค ะ แ น น Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) แ ล ะ Brief Psychiatric Rating Scale
(BPRS) ลดลงคล้ายกัน แต่กลุ่มที่ได้รับ CBD พบอาการไม่พึงประสงค์ที่น้อยกว่า พบระดับ AEA ในพลาสมา ใน
กลุ่มที่ได้รับ CBD สูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับ amisulpride โดยมีความสัมพันธ์ ระหว่างระดับ AEA ที่เพิ่มขึ้นและ
อาการโรคจิ ตที่ ล ดลงอย่ างมี นั ย ส าคัญ (Leweke et al. 2012a) และมีการศึ กษาทางคลิ นิ กแบบข้ามสลั บ
(cross-over) ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการเฉียบพลันครั้งแรก (Leweke et al. 2012a, b) โดยได้รับ CBD
ขนาด 600 mg เป็นเวลา 14 วัน ตามด้วยการได้รับ placebo เป็นเวลา 14 วัน หรือในทางกลับกัน ไม่พบ
นัยสาคัญของการลดลงของคะแนนรวม PANSS
การศึกษาแบบ multicentre RCT (McGuire et al. 2018) ผลของ CBD ในผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง
โดยผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังที่ตอบสนองบางส่วน สุ่มให้ได้รับ CBD (ขนาด 1000 mg/วัน) หรือ placebo โดยการ
ให้เสริมกับการได้รับยาต้านโรคจิตตามปกติ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ CBD มีอาการด้านบวกลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
แต่ไม่พบอาการด้านลบลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่ม placebo โดยไม่มีผลต่อการทดสอบด้านการรู้
คิด (cognitive test)
4. CBD และความผิดปกติของวิตกกังวล
eCBS เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายหลายอย่าง รวมทั้งพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ ซึ่งสั มพัน ธ์กับ ทั้งการเรียนรู้และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่ เกี่ยวข้ องกับ อารมณ์ เป็น สาคัญ
(Blessing et al. 2015) โดย CB1 receptor เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดแบบเฉียบพลัน และ
การตอบสนองต่อความกลัว/วิตกกังวล (Blessing et al. 2015)
การศึ ก ษาพรี ค ลิ นิ ก พบว่ า มี ก ารลดลงของสั ญ ญาณ CB1 receptor ผ่ า นทาง corticotropinreleasing hormone ในสมองบริเวณ amygdala ส่งผลด้านการเกิดวิตกกังวล (Gray et al., 2015) ขณะที่
การกระตุ้ น ในบริ เ วณ ดั ง กล่ า ว จะกระตุ้ น การเกิ ด negative feedback ของการตอบสนองทาง
neuroendocrine ต่อความเครีย ด ขัดขวางอาการไม่พึ งประสงค์ของภาวะเครียดเรื้อรัง (Evanson et al.
2010)
มีการทดสอบคุณสมบัติของ CBD ในการลดวิตกกังวลในโมเดลสัตว์ทดลอง ซึ่งคุณสมบัตินี้ อาจเป็นผล
ของ CBD ออกฤทธิ์ที่ postsynaptic 5-HT1A receptors (Lee et al. 2017) นอกจากนี้ มีหลักฐานจากพรี
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คลินิกเกี่ยวกับผลของ CBD ต่อกระบวนการบันทึกความจาความกลัวที่ชี้ว่า CBD ลดความกลัวที่เคยเรียนรู้มา
ก่อน ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติแบบเฉียบพลันต่อความเครียด ในขณะที่การสูญเสีย
ความทรงจาเกี่ยวกับความกลัวอาจเกิดจากการกระตุ้น CB1 receptors โดยอ้อม อาจมีกลไกอื่น ๆ ที่สัมพันธ์
กับ คุณสมบัติลดวิตกกังวลของ CBD เช่น การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือดในสมองบริเวณ limbic และ
paralimbic (Campos et al. 2012; Crippa et al. 2011)
สารที่ อ อกฤทธิ์ โ ดยตรงที่ eCBS เช่ น THC, CB1 agonists และตั ว ยั บ ยั้ ง FAAH แสดงฤทธิ์ แ บบ
biphasic effect กล่าวคือ ที่ขนาดต่า มีฤทธิ์ลดวิตกกังวล ขณะที่ขนาดสูง จะทาให้วิตกกังวล (Parolaro et
al. 2010) การใช้กัญชาจะสัมพันธ์กับการเกิดอาการ dysphoria, วิตกกังวล และ panic โดยเฉพาะเมื่อได้รับ
THC ในขนาดที่สูงขึ้น (Parolaro et al. 2010) ในโมเดลวิตกกังวลทั่วไป พบว่า CBD ไม่ทาให้เกิดอาการวิตก
กังวล แม้ว่าจะให้ในขนาดที่สูง (Bitencourt & Takahashi 2018)
การศึกษาแบบ double-blind RCT ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยได้รับ CBD ขนาด 150, 300 หรือ
600 mg ครั้ งเดี ย ว ในรู ป ผง (ความบริ สุ ท ธิ์ 99.9%) ในการทดสอบ Simulated Public Speaking Test
(SPST) พบว่าเฉพาะที่ขนาด 300 mg เป็นขนาดที่เหมาะสมสาหรับการรักษาวิตกกังวลที่เหนี่ยวนาโดย SPST
เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo (Linares et al. 2018a)
การศึกษาแบบ double-blind placebo controlled RCT ผลของการให้ CBD ขนาด 300 mg ครั้ง
เดี ย ว เปรี ย บเที ย บกั บ การให้ ย า ipsapirone ขนาด 5 mg และ diazepam ขนาด 10 mg ในนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุขภาพดี จานวน 40 ราย ที่ได้รับการทดสอบ SPST พบว่า ipsapirone ลดวิตกกังวลทีเ่ หนี่ยวนา
โดย SPST ส่วน CBD ลดวิตกกังวลหลังทา SPST และ diazepam ทาให้มีอาการง่วงนอนอย่างมีนัยสาคัญ แต่
ไม่มีผลในการลดวิตกกังวลที่เหนี่ยวนาโดยการทดสอบ speech test (Zuardi et al. 1993)
สาหรับข้อมูลการเกิด อันตรกิริยาต่อกันระหว่างยา เนื่องจาก CBD ถูกแปรสภาพโดย CYP3A4 และ
CYP2C19 isoenzymes ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาที่เป็นตัวยับยั้ง หรือตัวเหนี่ยวนาของ CYP3A4
และ CYP2C19 นอกจากนั้น CBD ยังเป็นตัวยับยั้งที่แรงของ CYP2C19, CYP2D6 และ CYP2C9 การให้ CBD
ร่วมกับ ยาต้านการชัก เช่น topiramate, eslicarbazepine, zonisamide, rufinamide อาจทาให้ระดับยา
เหล่านี้ในซีรัมเพิ่มขึ้น (Samanta, 2019)
การศึกษาพรีคลินิกเพื่อประเมินความผิดปกติที่สัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลโดยให้ CBD เป็นระยะเวลา
นาน ในหนูถีบจักรที่ทาให้เกิดความเครียดเรื้อรัง พบว่ามีระดับ hippocampal proliferation เพิ่มขึ้นหลังจาก
ให้ CBD ติดต่อกัน (Campos et al. 2013) ซึ่งชี้แนะว่าฤทธิ์ pro-neurogenic ของ CBD อาจช่ว ยลดวิตก
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กั ง วล โดยการ facilitate endocannabinoid-mediated signalling ผ่ า นทางการกระตุ้ น CB1/CB2
receptors (Campos et al. 2013) ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่ว่า CBD ทาลายกระบวนการรวบรวมความจา
เกี่ย วกั บ ความกลั ว โดยการกระตุ้ น CB1/CB2 receptors ที่ dorsal hippocampus เหนี่ ย วน าให้ เกิด ผลที่
คล้ายกับการให้สารยับยั้ง FAAH (Stern et al. 2017) อย่างไรก็ตาม หลักฐานเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านวิตกกังวลของ
CBD ในคนยังมีจากัดเฉพาะการให้แบบเฉียบพลันเท่านั้น
การศึกษาฤทธิ์ลดวิตกกังวลของ CBD ในสัตว์ทดลอง พบว่าออกฤทธิ์เป็น 5HT1A receptor agonist
ฤทธิ์ป้ องกัน เซลล์ ป ระสาทของ CBD ในภาวะโรคสมองจากโรคตับ (hepatic encephalopathy) หรือเนื้อ
สมองตาย (cerebral infarction) ก็เกี่ยวข้องกับ 5HT1A receptor เช่นกัน (Campos el al. 2012)
ผลอื่น ๆ ของ CBD ที่เกี่ยวข้องกับ 5-HT1A receptor ได้แก่ การออกฤทธิ์ของ CBD ในการลดอาการ
คลื่นไส้อาเจียน อาจออกฤทธิ์ทางอ้อมในการเป็น agonism ที่ 5-HT1A receptor นี้ ถึงแม้ว่ากลไกในการออก
ฤทธิ์ ท างอ้ อ มนี้ ยั ง ไม่ ชั ด เจน แต่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด interactions กั บ allosteric sites หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ ซึง่ เสริม 5-HT1A-mediated responses (Campos el al. 2012)
การทดลองทางคลินิกความผิดปกติของวิตกกังวล
การศึกษาแบบ double-blind RCT ประเมินประสิทธิภ าพของการได้รับ CBD แบบเฉียบพลันต่อ
อาการวิตกกังวล ในผู้ที่เป็น โรคกลัวการเข้าสังคม (Social Anxiety Disorder (SAD)) ผู้ป่วย SAD ที่ยังไม่เคย
ได้รับ การรักษา สุ่มให้ ได้รับ CBD ขนาด 600 mg ครั้งเดียว หรื อได้รับ placebo และเปรียบเทียบกับกลุ่ ม
ควบคุม สุ ข ภาพดี หลั งจากได้รั บ การทดสอบ SPST (Bergamaschi et al. 2011) พบว่ากลุ่ ม ที่ ได้รับ CBD
ขนาด 600 mg ครั้งเดียว ยับยั้งความกลัวการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมีนัยสาคัญ (เช่น สามารถลดอาการ
วิ ต กกั ง วล การจ าบกพร่ อ ง (cognitive impairment) และการรู้ สึ ก อึ ด อั ด ในการที่ จ ะต้ อ งปราศรั ย
(discomfort in speech performance); การลดความตื่นตัวที่คาดว่าจะต้องปราศรัย (decreased alert in
anticipatory speech) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ placebo
การศึกษาแบบ randomized, cross-over design ในผู้ป่วย SAD เพศชาย ที่ไม่เคยได้รับการรักษา
จานวน 10 ราย โดยได้รับ CBD ขนาด 400 mg โดยวิธีรับประทาน หรือ placebo (Crippa et al. 2011)
พบว่า CBD ลดระดับคะแนนวิตกกังวลอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่ม placebo
5. CBD และความผิดปกติของอารมณ์
CBD มีฤทธิ์ต้านซึมเศร้า และมี pro-hedonic effects ในโมเดลพรีคลินิก (Sartim et al. 2016)
ผลต้ า นซึ ม เศร้ า เฉี ย บพลั น ของ CBD อาจเนื่ อ งจากการที่ CBD เสริ ม 5HT1A receptor-mediated
neurotransmission, ทั้งโดยตรงและผ่านทาง CB1-receptor interaction (Sartim et al. 2016) ในโมเดล
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สั ตว์ท ดลอง กลไกดังกล่ าว อาจเกี่ย วข้ องเช่ นกั น กับ ระดั บ 5-HT และ glutamate นอกเซลล์ ที่ เพิ่ มขึ้ น ใน
ventromedial prefrontal cortex ซึ่งอาจอธิบายผลของ CBD เหนี่ยวนาต้านซึมเศร้าเฉียบพลัน (Linge et
al. 2016) นอกจากนั้น CBD อาจสัมพันธ์กับฤทธิ์ทางอ้อมใน serotonin pathways ผ่านการเพิ่มของระดับ
tryptophan (Jenny et al. 2010)
6. CBD และความผิดปกติทางจิตเวชอื่น ๆ
ภาวะสมองเสื่อม (Neurocognitive disorders)
มี ร ายงานว่ า CBD มี คุ ณ สมบั ติ ต้ า นออกซิ เดชั น ต้ านการอั ก เสบ, ต้ าน apoptosis และ
ป้ องกัน เซลล์ ป ระสาท (Bonaccorso et al. 2019) โดยคาดว่าผลเหล่ านี้ น่าจะสั มพั นธ์กับโครงสร้าง และ
stereochemistry ของ CBD มากกว่าการจับที่ CB receptor (Aso et al. 2016a) ผลต้านการอักเสบของ
CBD อาจช่วยให้อาการผิดปกติของระบบประสาทดีขึ้น เช่น ในผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) หรือ
โรคสมองจากตับ (Avraham et al. 2011) และโรค metabolic เช่น โรคเบาหวานที่สัมพันธ์กับ dementia
(Brook et al. 2019) นอกจากนั้นการศึกษาในโมเดลหนูถีบจักรที่เป็น Alzheimer dementia (AD) พบว่า
CBD ล ด ทั้ ง tau protein hyperphosphorylation (Aso et al. 2 0 1 6 b) แ ล ะ ล ด cerebral proinﬂammatory mechanisms เช่น การสร้าง interleukins และ nitric oxide (Aso et al. 2013) ในหนูถีบ
จักร CBD สามารถทาให้การจดจาใบหน้า (facial recognition) (Cheng et al. 2014a, b) และความจาดีขึ้น
(Fagherazzi et al. 2012) ซึ่งมีบทบาทที่เฉพาะสัมพันธ์กับความกลัว อารมณ์ ความจา (Stern et al. 2018)
มีการศึกษาทางคลินิก โดยแบ่งผู้ใช้กัญชาจานวน 134 ราย เป็นกลุ่มที่ได้รับกัญชาที่มี CBD สูง และ
กลุ่มที่ได้รับกัญชาที่มี CBD ต่า (อัตราส่วน CBD/THC = 0.64 และ 0.02 ตามลาดับ) และประเมินความจา
และอาการ psychotomimetic ทั้งช่วงได้รับยาและช่วงหยุดยา ในกลุ่มที่ได้รับกัญชาที่มี CBD ต่า จะสัมพันธ์
กับความบกพร่องของการจาข้อความ (prose recall) แบบเฉียบพลัน และแบบ delayed (Morgan et al.
2010a) นอกจากนั้นในกลุ่มที่ได้รับกัญชาที่มีอัตราส่วนของ THC/CBD สูงกว่า พบว่ามีผลกระทบทางลบต่อ
ความจาและจิตสุขภาวะ (psychological well-being) (Morgan et al. 2012) นอกจากนั้นผู้ที่ใช้กัญชาทุก
วั น หลั ง จากได้ รั บ CBD ขนาด 200 mg/วั น เป็ น เวลา 10 สั ป ดาห์ พบว่ า มี ก ารท างานดี ขึ้ น ทางด้ า น
attentional switching, verbal learning, และ memory functioning (Solowij et al. 2018)
CBD มีบทบาทในการป้องกันเซลล์ประสาทในผู้เสพกัญชา โดยการรบกวน THC เหนี่ยวนา
hippocampal volume reduction (Yücel et al. 2016) และทาให้ความจาดีขึ้น (Morgan et al. 2010b)
และลดอาการซึมเศร้าและอาการทางจิตที่สัมพันธ์กับ THC (Morgan & Curran, 2008; Solowij et al.
2018)
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CBD เพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียมภายในเซลล์ผ่านทางการนาเข้าและการปลดปล่อยโดย
mitochondria และ/หรือ กระตุ้น type-L voltage-gated calcium channels ในเซลล์ประสาทของสมอง
ส่ วน hippocampus CBD ยั งมีฤทธิ์ที่ แรงในการยับยั้ง oxidative และ nitrosative stress เป็ นกลไกซึ่ ง
สั ม พั น ธ์กั บ ผลที่ เป็ น neuroprotective ในการน ามาใช้ รัก ษาโรค โดย CBD ลดการถู ก ท าลายของเซลล์
ประสาทที่ เกิ ด จากการตกตะกอนโปรตี น -amyloid และบรรเทาความบกพร่ อ งของระดั บ tyrosine
hydroxylase, dopamine และ GABA โดยเปลี่ ย นแปลงการแสดงออกของ inducible nitric oxide
synthase และลดการผลิต reactive oxygen species (ROS)-generating NADPH oxidases นอกจากนั้น
การได้รับ CBD จะช่ว ยลดสร้าง mitochondrial superoxide จากการเหนี่ยวนาโดยภาวะน้าตาลสูง และ
กระตุ้น NF-kB ตามด้วยการแสดงออกของ adhesion molecules ICAM-1 และ VCAM-1 ร่วมกัน จึงชี้ชวน
ว่า CBD มีฤทธิ์ป้ องกัน เซลล์ป ระสาท ต้านออกซิเดชัน และต้านการอักเสบ โดยไม่ขึ้นกับ CB1- และ CB2
(Campos el al. 2012)
การทดลองทางคลินิกความผิดปกติทางจิตเวชอื่น ๆ ภาวะสมองเสื่อม
การศึ ก ษาแบบ double-blind RCT (Chagas et al. 2014) ในผู้ ป่ ว ยโรค Parkinson
จานวน 21 ราย พบว่า การได้รับ CBD ขนาด 300 mg เพิ่ม คุณ ภาพชีวิตในด้านกิจ วัตรประจาวัน ให้ ดีขึ้น
อย่ างไรก็ตามในผู้ ป่ วยโรค Huntington ที่อยู่ในช่วงไม่ได้รับยา (drug free) หลั งจากให้ CBD เป็นเวลา 6
สัปดาห์ พบว่าไม่ทาให้อาการทางคลินิกดีขึ้นหรือเกิดอาการข้างเคียง (Consroe et al. 1991) นอกจากนั้นใน
การทดลองโดย López-Sendón Moreno et al. (2016) ในผู้ ป่ว ยโรค Huntington ไม่ มีผ ลเปลี่ ยนแปลง
อาการด้านการเคลื่อนไหว การรู้คิด หรือทางจิต หลังจากการได้รับ Sativex® (ประกอบด้วย THC ขนาด 2.7
mg /CBD ขนาด 2.5 mg ต่อ spray) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
7. ความผิดปกติของการนอนหลับ
มี ห ลั ก ฐานว่ า eCBS modulation อาจมี บ ทบาทในการรั ก ษาความผิ ด ปกติ ข องการนอนหลั บ
(Bonaccorso et al. 2019) ในการศึ ก ษาในสั ต ว์ท ดลอง การลดลงของ eCBS activity ท าให้ เพิ่ ม การตื่ น
(waking) ในขณะที่การกระตุ้น จะช่วยเสริมการนอนหลับในสัตว์ฟันแทะ (Murillo-Rodríguez et al. 2016)
CBD ออกฤทธิ์แบบ dual effect ต่อ sleep latency โดยที่ขนาดต่า จะลดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มนอน
จนถึงเริ่มหลับ (time to sleep onset) และที่ขนาดสูงจะเพิ่มเวลาระยะเวลาตั้งแต่เริ่มนอนจนถึงเริ่มหลั บ
(Babson et al. 2017) CBD อาจออกฤทธิ์ที่ circadian clock genes และการผลิต melatonin (Lafaye et
al. 2018) นอกจากนั้ น การศึกษาพรีคลิ นิ ก โดยฉีด CBD เข้าที่ ส มอง (intracerebral perfusion) สามารถ
ป้ อ งกั น sleep rebound หลั ง จากการอดนอน (total sleep deprivation) (Murillo-Rodríguez et al.
2011) และเพิ่ม ความตื่นในช่วงสว่าง (wakefulness in the lights-on period) ซึ่งสนับสนุนผลทางคลินิก
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ของ CBD ที่ทาให้ตื่นตัว และบรรเทาอาการง่วงซึม (Babson et al. 2017) ในทางตรงข้าม CBD ก็เหนี่ยวนา
ให้ ง่ว งนอน ซึ่ ง พบได้ ทั้ งในการศึ ก ษาในสั ต ว์ ท ดลองและในคน อาจเนื่ อ งมาจาก down-regulation ของ
corticotropin releasing hormone (CRH)-related gene (Lafaye et al. 2019) การศึกษาในโมเดล PTSD
ในหนูถีบจักร ฉีด CBD เข้าในสมองบริเวณ amygdala จะลดทั้งอาการวิตกกังวลและผันกลับ (reversed) การ
ยับยั้ง REM ที่สัมพันธ์กับ วิตกกังวล (Hsiao et al. 2012) อย่างไรก็ตาม การให้ CBD ขนาด 300 mg ทันที
(acute) ในอาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี ไม่ พ บการรบกวนวงจรตื่ น -หลั บ (sleep-wake cycle) ของอาสาสมั ค ร
(Linares et al. 2016)
Carlini & Cunha (1981) ได้รายงานเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับ ผลทาให้ง่วงนอน ของ CBD ในประชากร
สุขภาพดี CBD (สารหลักใน nabiximols) อาจช่วยให้การนอนหลับระยะสั้นดีขึ้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
การนอนหลั บ ซึ่ งมี ส าเหตุ จ าก obstructive sleep apnoea, ﬁbromyalgia, ปวดเรื้ อ รั ง , หรื อ โรคปลอก
ประสาทเสื่อม (multiple sclerosis) (Bonaccorso et al. 2019)
จากการศึ ก ษา retrospective case-series พบว่ า CBD ไม่ ได้ ท าให้ ปั ญ หาการนอนหลั บ ดี ขึ้ น ใน
ระหว่างการทดลองเป็ น เวลา 3 เดือน (Shannon et al. 2019) การที่ ข้อมูล รายงานไม่ ไปในทางเดี ยวกั น
(inconsistent) อาจเนื่องจากขนาด CBD ที่ใช้แตกต่างกัน (Zhornitsky & Potvin 2012) หรือ การให้ CBD
ร่วมกับ THC (Nicholson et al. 2004) การศึกษาแบบ RCT (Linares et al. 2018b) ในอาสาสมัครสุขภาพ
ดี จานวน 27 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ CBD ขนาด 300 mg หรือ placebo แต่พบว่าการให้ CBD โดยวิธี
รับประทาน แบบเฉียบพลัน (acute) ไม่มีผลใด ๆ ต่อการควบคุมวงจรตืน่ -หลับ หรือรูปแบบการหลับ
8. ความผิดปกติของการกิน
การใช้ Marinol® (dronabinol) ทางการแพทย์ ซึ่งเป็น THC ที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยได้รับการ
รับรองในปี ค.ศ. 1985 สาหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบาบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ดื้อต่อยา
ต้านอาเจียนมาตรฐาน และในปี ค.ศ. 1992 ได้รับการรับรองสาหรับเหนี่ยวนาให้อยากอาหารในผู้ป่วย AIDS ที่
ผอมแห้ ง (cachexia) ท านองเดี ย วกั น Nabilone® (cannabinoid ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เคราะห์ เลี ย นแบบ
(mimic) THC) ได้รับการรับรองในปี ค.ศ. 1985 เช่นกัน สาหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจีย นจากการได้รับ
เคมีบาบัดในผู้ป่วยมะเร็ง (Marco et al. 2011)
Rimonabant® เป็ น ยาลดความอ้ ว นที่ ท าให้ ไ ม่ อ ยากอาหาร ออกฤทธิ์ เป็ น antagonist ที่ CB1
receptors เคยได้รับการรับรองสาหรับรักษาทั้งโรคอ้วนและ metabolic syndrome แต่ถูกถอนไปใน ปี ค.ศ.
2008 เนื่องจากเกิดอาการทางจิ ตที่รุน แรง (Waterlow & Chrisp 2008) THC และสารประกอบอื่น ๆ ใน
กัญ ชา อาจมี ผ ลช่ว ยทาให้ อยากอาหารและน้าหนั กเพิ่ ม (Bonaccorso et al. 2019) แต่อย่างไรก็ตาม ใน
โมเดลสัตว์ทดลอง CBD ลดการกินอาหาร ทั้งในรูป CBD เดี่ยว และการให้ร่วมกับอนุพันธ์ของ cannabinoid
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อื่น ๆ (Farrimond et al. 2012) ในโมเดลที่ใช้หนูแรท การให้ leptin และ CBD ร่วมกัน ไม่ได้กดความอยาก
อาหาร หรือลดน้าหนักตัว (Wierucka-Rybak et al. 2014)
9. โรคย้าคิดย้าทา (Obsessive-compulsive disorder, OCD)
ผลลดวิตกกังวลของ CBD อาจน ามาใช้ในผู้ ที่มีอาการย้าคิดย้าทา (Crippa et al. 2018) การเพิ่ ม
(potentiation) การส่ งสั ญ ญาณประสาทของ AEA อาจสั ม พั น ธ์ กั บ การลดอาการย้ าท า (Campos et al.
2012) CBD อาจ modulate serotonergic neurotransmission (Campos et al. 2016) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พยาธิสรีระของโรคย้าคิดย้าทา การประเมินผลของ CBD โดยใช้โมเดลสัตว์ทดลองที่มีพฤติกรรมย้าทา โดย
ทดสอบด้วยการฝังก้อนหิน (marble burying test (MBT)) พบว่า CBD มีประสิทธิภาพในการลดจานวนก้อน
หินที่ถูกฝัง (buried marbles) นอกจากนั้น CBD มีผลต้านการย้าทาในการฝังซ้า ๆ (repetitive burying) ที่
เหนี่ยวนาโดย meta-chlorophenylpiperazine (mCPP) (Nardo et al. 2014)
CBD สามารถส่ ง เสริ ม eCB-mediated neurotransmission ซึ่ ง จะลดพฤติ ก รรมที่ ก ระท าซ้ า ๆ
(repetitive behavior) โดยอาจเกี่ยวข้องกับลดการส่งสัญญาณประสาท glutamate และ eCBs สามารถลด
การหลั่ งสารสื่ อ ประสาทได้ ห ลายชนิ ด เช่ น glutamate ซึ่ งเป็ น สารสื่ อ ประสาทหลั กของ cortico-striato
thalamo-cortical circuitry ซึ่งเกี่ยวข้องกับพยาธิสรีระของ OCD ยาที่เป็น anti-glutamatergic drugs เช่น
riluzole และ memantine จะลดพฤติกรรม marble burying และน่าจะมีประโยชน์ทางคลินิกสาหรับรักษา
OCD (Campos el al. 2012)
10. ภาวะผิดปกติทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (Post-traumatic stress disorder, PTSD)
ภาวะผิ ด ปกติ ท างจิ ต จากเหตุ ก ารณ์ รุ น แรง อาจพั ฒ นาเป็ น การตอบสนองหรือ การปรั บ ตั ว ที่ ไม่
เหมาะสม (maladaptive response) หลั งจากประสบกับเหตุการณ์ ที่ ร้ายแรง (Bitencourt & Takahashi
2018) ความบกพร่องของการควบคุมระบบ eCBS อาจเอื้อต่อการเกิดความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด
(stress-related disorders) (Heitland et al. 2012) eCBs เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความเครียด, การ
ทางานของ limbic system และการปรับ การท างานของ hypothalamic–pituitary–adrenal axis กลไก
เหล่านี้สัมพันธ์กับการพัฒนาเป็น PTSD (Hill et al. 2018) การยับยั้ง eCBS สามารถเพิ่ม activity ของระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ในที่สุดทาให้เกิดผล (จากความเครียด) เรื้อรัง (Evanson et al. 2010) ดังนั้น CBD
อาจมี ฤ ทธิ์ ในการรั ก ษา PTSD ผ่ า นทางการยั บ ยั้ ง การเก็ บ กลั บ หรื อ ยั บ ยั้ ง การท าลายโดยเอนไซม์ ข อง
endogenous cannabinoids (Bitencourtand & Takahashi 2018)
CBD หรื อ ยาที่ อ อกฤทธิ์ต่ อ eCBS อาจมี dual ability ในการปรั บ ทั้ ง กระบวนการด้ านความจ า
(memory processes) และลดวิ ต กกั ง วล/ซึ ม เศร้ า (Crippa et al. 2011) นอกจากนั้ น แล้ ว CBD เป็ น
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agonist ที่ 5HT1A receptors ในบริ เ วณ สมองที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การตอบสนองเพื่ อ ป้ อ งกั น (defensive
responses) เช่ น ที่ บ ริ เ วณ dorsal periaqueductal grey, bed nucleus ข อง stria terminalis แล ะ
medial prefrontal cortex (Campos et al. 2012)
มีรายงานว่า CBD ลดระดับความกลัวที่เคยเรียนรู้ ขณะที่ลดการแสดงออกความกลัว แบบเฉียบพลัน
ทาลายกระบวนการรวบรวมความจา (memory reconsolidation) และเสริมกระบวนการสูญ เสี ยทางจิต
(psychological extinction) (Berardi et al. 2016; Jurkus et al. 2016) ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับ PTSD
ซึ่งสอดคล้องกันกับ ผลการวิจัยของ Das et al. (2013) ที่ศึกษาในคนสุขภาพดีที่ ถูกทาให้อยู่ในสภาวะกลั ว
(fear-conditioning paradigm เช่น การช็อ คสั้ น ๆ ด้ว ยไฟฟ้ า (brief electric shocks) ซึ่งเป็ น ตั ว กระตุ้ น
แบบไม่เป็ น เงื่อ นไข (unconditioned stimuli)) จ านวน 48 ราย โดยท าการทดลองแบบ double-blind,
placebo-controlled trial ด้วยการให้ inhaled CBD ขนาด 32 mg พบว่า CBD ช่วยเสริมการรวบรวมการ
สู ญ เสี ย ความกลั ว (fear extinction) และลดการตอบสนองต่ อ ความกลั ว นอกจากนั้ น การศึ ก ษาแบบ
retrospective case series ทดสอบผลของ CBD โดยวิธีรับประทาน แบบเปิดเผย (open-label) ในผู้ป่วย
PTSD วัยผู้ ใหญ่ จานวน 11 ราย (Elms et al. 2019) ร่ว มกับการรักษาด้วยจิตบาบัดเป็นเวลา 8 สัปดาห์
พบว่า CBD มีประสิทธิภ าพลดความรุน แรงของอาการ PTSD คิดเป็น 91% (10 ราย) ของจานวนตัวอย่าง
ทั้งหมด
ขนาดของ CBD ในรูป ที่ให้ ทางปาก ที่มีรายงานการศึกษาและทดลองทางคลิ นิกในผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติทางจิตเวช ส่วนใหญ่ใช้ในช่วงขนาด 100-800 mg/วัน (Fasinu et al. 2016)
สาหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย ในการศึกษาในคนที่มีแนวโน้มจะใช้สารในทางที่ผิด การให้ CBD
แบบเฉียบพลัน (acute) ในผู้ใหญ่ที่มีการใช้สารเพื่อความบันเทิงที่ไม่ติดยา (nondependent) ในขนาดการ
รักษาและขนาดสูงกว่าการรักษาในสภาวะอดอาหาร โดยวัด positive subjective symptoms พบว่าพอใจ
ใน CBD และเต็ ม ใจที่ จ ะได้ รั บ อี ก ซึ่ งอยู่ ในช่ ว ง acceptable placebo เปรี ย บเที ย บกั บ ยาอื่ น ๆ เช่ น ยา
dronabinol และยา alprazolam พบว่า มี positive subjective มากขึ้น ซึ่งมากกว่าในผู้ ที่ ได้ รับ CBD ใน
การศึกษาในคนที่ติดยาที่เป็นผู้ใหญ่ โดยการให้ CBD ขนาด 1,500 mg/วัน (750 mg วันละ 2 ครั้ง) เป็นเวลา
28 วัน พบว่าไม่มีอาการหรืออาการแสดงการถอนยา ในช่วง 6 สัปดาห์หลังการหยุดยา บ่งชี้ว่า CBD ไม่ทาให้
เกิดการติดยาทางร่างกาย (physical dependence) โดยรวมยังไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับ
การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการติดยาทางร่างกายที่สัมพันธ์กับการได้รับ CBD (FDA, 2018)
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3.3 บทสรุป
ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกสนับสนุนว่า CBD มีบทบาทสาคัญและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาสาหรับนามาใช้
รักษาความผิดปกติทางจิตเวช เช่น โรคจิต วิตกกังวล และซึมเศร้า เป็นต้น
แต่ อย่ างไรก็ตามการศึกษาแบบ RCTs ยั งมีจากัด จานวนตัวอย่างที่เข้าร่ว มศึกษายังมีไม่มาก และมีความ
หลากหลายของประชากรที่ใช้ศึกษาและลักษณะการรักษา เช่น สูตรตารับ ขนาด ระยะเวลาการรักษา ทาให้
การแปลผลโดยรวมต่อบทบาทของ CBD ในผู้ป่วยทางจิตเวชยังไม่ชัดเจน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลทางคลินิกของ CBD ในผู้ป่วยจานวนที่มากขึ้นต่อไป
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