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การใช้กัญชา-กัญชง

เป็นส่ วนประกอบในเครื่องส� ำอาง

ในอดีต มีการปลูกกัญชง (hemps) เพื่อน�ำเอาเส้นใยมาท�ำกระดาษหรือเสื้อผ้ามาช้านาน
ส่วนเมล็ดกัญชงก็มาพบในภายหลังว่ามีคุณค่าทางโภชนาการด้วย ปัจจุบัน กัญชงได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นส�ำหรับประโยชน์ของสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาร
แคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) มีการศึกษาเกีย่ วกับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อผิวหนังทีร่ วมถึงการ
รักษาโรคผิวหนังบางชนิด (Baswan et al, 2020) ด้วย กัญชงจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มพืชที่จะน�ำมาพัฒนา
เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ช่อดอกและใบของกัญชงมีสารประกอบ CBD สูง แต่ก้าน เมล็ดและ
ส่วนอื่น ๆ ของกัญชงมี CBD น้อยถึงไม่มเี ลย เมล็ดกัญชงมีกรดไขมันโอเมก้า 3 (omega 3) ที่มคี ุณค่า
ทางโภชนาการและมีโปรตีนสูง พบว่า มีการน�ำเอาน�้ำมันกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงมาผสม
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังและริมฝีปาก
ตามทีร่ ฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเน้นในด้านสุขภาพและในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษใน
ประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 ยกเว้นให้ บางส่วนของพืชกัญชา/กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ท�ำให้
สามารถใช้สว่ นของพืชกัญชา/กัญชง ทีไ่ ด้รบั การยกเว้น มาผสมในเครือ่ งส�ำอางได้ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำหนด
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ส่วนของกัญชา/กัญชงที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5
พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ส่ วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นฯ

ส่ วนของกัญชงที่ได้รับการยกเว้นฯ

(ก) เปลือก ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
และถ้ามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกินร้อยละ
0.2 โดยน�้ำหนัก
(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชา
และถ้ามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกินร้อยละ
0.2 โดยน�้ำหนัก

(ก) เปลือก ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
และถ้ามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกินร้อยละ
0.2 โดยน�้ำหนัก
(ง) เมล็ดกัญชง (hemp seed), น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง
(hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง
(hemp seed extract)
(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชง
และถ้ามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกินร้อยละ
0.2 โดยน�้ำหนัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการควบคุมก�ำกับดูแลการใช้กญ
ั ชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอาง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้กัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอาง ใน
ประเทศอื่น
3. น�ำเสนอแนวทางในการก�ำกับดูแลการใช้กญ
ั ชาเป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอาง

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2564 ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาของประกาศ 2 ฉบับดังกล่าวเป็นการก�ำหนดเงื่อนไข
และค�ำเตือน ที่รวมถึงปริมาณสารส�ำคัญในการใช้กัญชาและกัญชงในเครื่องส�ำอางต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
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น�้ำมันหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง
กลุ่มเครื่องส�ำอาง
ทุกประเภท เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า ครีมบ�ำรุงผิวหน้า โลชันบ�ำรุงผิว ผงขัดผิว ลิปสติก
เงื่อนไข
1. ในกรณีวัตถุดิบ สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกิน 0.2 % w/w
2. ในกรณีเครื่องส�ำอางพร้อมใช้ สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกิน 0.2 % w/w ยกเว้นผลิตภัณฑ์
รูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม (soft gelatin capsules) หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกิน 0.001 % w/w
3. กฎหมายมิได้ก�ำหนดความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ แต่จะต้องแจ้งร้อยละโดยน�้ำหนัก (% w/w)
ของสารสกัด/น�้ำมันจากเมล็ดกัญชงในใบรับรองการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
(certificate of analysis) เพื่อให้สามารถค�ำนวณกลับได้ว่า ปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
นั้น เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
ค�ำเตือน
1. ห้ามรับประทาน (เฉพาะรูปแบบน�้ำมันและแคปซูลเจลาตินนิ่ม)
2. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้
3. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เมล็ด (เฉพาะกัญชง) ใบ เปลือก ล�ำต้น กิ่งก้าน เส้นใย
(มักจะแปรรูปเป็นชิ้นส่วน/ผง/สารสกัด)

กลุ่มเครื่องส�ำอาง
เครื่องส�ำอางที่ใช้แล้วล้างออก เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า ผงขัดผิว
เงื่อนไข
1. ห้ามใส่ลงในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบริเวณจุดซ่อนเร้น
2. ในกรณีเครื่องส�ำอางพร้อมใช้ สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกิน 0.2 % w/w
ค�ำเตือน
1. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรืออาจระคายเคืองผิวหนังได้
2. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
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CBD หรือสารสกัด CBD

ที่มีปริมาณ THC น้อยกว่า 0.2 % w/w
กลุ่มเครื่องส�ำอาง
ทุกประเภท เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า ครีมบ�ำรุงผิวหน้า โลชันบ�ำรุงผิวกาย ผงขัดผิว
ลิปสติก
เงื่อนไข
1. ความเข้มข้นสูงสุดของ CBD ในเครื่องส�ำอางพร้อมใช้คอื 1 % w/w
2. ห้ามใส่ลงในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบริเวณจุดซ่อนเร้น
3. วัตถุดิบที่ใช้หากมีสาร THC ปนเปื้อน จะต้องไม่เกิน 0.2 % w/w
4. ในกรณีเครื่องส�ำอางพร้อมใช้รูปแบบน�้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม หากมีสาร
THC ปนเปื้อน จะต้องไม่เกิน 0.001 % w/w
(เพิ่มเติม)
1. ต้องแสดงความเข้มข้นของสารแคนนาบิไดออลในฉลากเป็นร้อยละโดยน�้ำหนัก (weight by weight)
หรือข้อความอื่นในท�ำนองเดียวกัน
2. ห้ามใช้สารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสังเคราะห์ (synthetic cannabidiol)
ค�ำเตือน
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบน�้ำมันหรือรูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม
1. ห้ามรับประทาน
2. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรืออาจระคายเคืองผิวหนังได้
3. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ นอกจากผลิตภัณฑ์รูปแบบน�้ำมันหรือรูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม
1. ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรืออาจระคายเคืองผิวหนังได้
2. หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

88
การใช้กัญชา-กัญชง เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำ�อาง

สหภาพยุโรปกับการใช้สารที่ได้มาจากกัญชา-กัญชง
เป็นส่ วนประกอบในเครื่องส� ำอาง
จากฐานข้อมูล Cosmetic ingredients and substances ของสหภาพยุโรป พบว่า อนุญาตให้ใช้
กัญชง Cannabis sativa หรือ hemp ทั้งรูปแบบน�้ำมันหรือสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ เช่น เมล็ด แคลลัส
ดอก ใบ หรือล�ำต้น รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การใช้กญ
ั ชง Cannabis sativa หรือ hemp เป็นส่วนประกอบในเครือ่ งส�ำอางทีผ่ ลิตในสหภาพ
ยุโรป
รายการ

INCI Name/Substance

รายการ

INCI Name/Substance

1
2
3

21
22
23

Cannabis sativa Seed Water
Cannabis sativa Seedcake
Cannabis sativa Seedcake Powder

4
5
6
7
8

Behenyl Cannabis Seedate
Cannabinoids
Cannabis And Cannabis Resin;
Cannabis sativa, Extract
Cannabis sativa Callus Culture Lysate Extract
Cannabis sativa Callus Extract
Cannabis sativa Callus Lysate
Cannabis sativa Extract
Cannabis sativa Flower Extract

24
25
26
27
28

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cannabis sativa Flower/Leaf Extract
Cannabis sativa Flower/Leaf/Stem Extract
Cannabis sativa Flower/Leaf/Stem Oil
Cannabis sativa Flower/Leaf/Stem Water
Cannabis sativa Leaf Extract
Cannabis sativa Leaf/Stem
Cannabis sativa Leaf/Stem Water
Cannabis sativa Seed Extract
Cannabis sativa Seed Oil
Cannabis sativa Seed Oil Glycereth-8 Esters
Cannabis sativa Seed Oil Peg-8 Esters
Cannabis sativa Seed Oleosomes

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cannabis sativa Sprout
Cannabis sativa Sprout Extract
Cannabis sativa Stem Extract
Cannabis sativa Stem Powder
Cannabis Seed Oil Dimer Dilinoleyl
Esters/Dimer Dilinoleate Copolymer
Capryl Cannabis Seedate
Decyl Hempseedate
Ethyl Cannabis Seedate
Hydrogenated Cannabis sativa Seed Oil
Hydrogenated Hemp Seed Oil
Hydrolyzed Cannabis sativa Seed Extract
Hydrolyzed Hemp Seed Extract
Isostearyl Cannabis Seedate
Poly(Dimer Hemp Seed Oil)
Potassium Hemp Seedate
Stearyl Cannabis Seedate

อ้างอิงจาก : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
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ทั้งนี้ กากหรือเศษของเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการหีบน�้ำมัน (Cannabis sativa seedcake) อาจ
เป็นส่วนประกอบของเครือ่ งส�ำอางทีส่ ามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นสารขัดผิว (abrasive) และมีผลในการบ�ำรุงผิว
(skin conditioning) ตามรูปที่ 1 โดยมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับปริมาณ THC ในน�้ำมันว่า ต้องไม่เกิน 0.2 %
โดยน�้ำหนัก
รูปที่ 1 หน้าที่ของกากหรือเศษของเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการหีบน�้ำมัน (Cannabis sativa seedcake)
ที่อาจใช้ในเครื่องส�ำอาง อ้างอิงฐานข้อมูล CosIng ของสหภาพยุโรป

จากฐานข้อมูล CosIng ของสหภาพยุโรป พบว่า การใส่สาร CBD ในเครื่องส�ำอางเป็นไปเพื่อ
1) ลดความมัน (anti-sebum) 2) ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) 3) บ�ำรุงผิว (skin conditioning) และ
4) ปกป้องผิว (skin protecting) ทั้งนี้ มีข้อก�ำหนดว่า ปริมาณ THC ในน�้ำมันต้องไม่เกิน 0.2 % โดย
น�้ำหนัก
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รูปที่ 2 หน้าที่ของสาร CBD ที่อาจใช้ในเครื่องส�ำอาง อ้างอิงฐานข้อมูล CosIng ของสหภาพยุโรป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์การใช้ในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา อนุมัติผลิตภัณฑ์ Epidiolexa®
ในปี ค.ศ. 2018 เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ เพราะมี CBD เป็นสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (active
pharmaceutical ingredient: API) ส่งผลกระทบต่อการใช้สารนี้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอื่น ๆ เช่น
อาหาร อาหารเสริม เครื่องส�ำอาง หรือแม้แต่ยาประเภท over the counter drugs (OTC)
ในอดีต คือปี ค.ศ. 1948 ผลิตภัณฑ์แชมพูท่ชี ื่อการค้าว่า Helene Curtis Egg Shampoo (NIH,
1948) ระบุว่ามีไข่เป็นส่วนผสม ถูกศาลตัดสินไม่อนุญาตให้บริษัทกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีไข่เป็น
ส่วนประกอบ เพราะเป็นค�ำกล่าวอ้างที่ถือเป็นเรื่องเท็จและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เนื่องจากไข่ที่
เป็นส่วนผสมอยูม่ ปี ริมาณในระดับต�ำ่ มากจนยากแก่การพิสจู น์วา่ จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ส่วนสาร CBD นั้น เมื่อได้รบั อนุมัติเป็นยาแล้ว ก็เป็นการยากที่จะพิสูจน์อีกว่า สาร CBD ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางจะให้ผลเป็นไปตามนิยามของเครื่องส�ำอาง ที่มิใช่ผลของยา การพิสูจน์อาจเป็นไปไม่ได้
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เลย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้บางประเทศหลีกเลี่ยงการใช้ค�ำว่า CBD และเครื่องส�ำอางที่มี
ส่วนผสมของ CBD ต้องไม่อ้างสรรพคุณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาหรือการรักษาโรค เช่น ต้านการอักเสบ
รักษาสิว
ปัจจุบนั การเพาะปลูกกัญชงเป็นแหล่งส�ำคัญของสาร CBD จึงมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ รวมทั้งมีการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของสาร CBD ที่สกัดได้ แต่ยังคงต้องการ
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประโยชน์ของ CBD ในเครื่องส�ำอาง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ
CBD ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
แคนาดา

ประเทศแคนาดา (Faken, 2019) ห้ามใช้กญ
ั ชา กัญชง หรือพืชตระกูล Cannabis และรวมไปถึง
tetrahydrocannabinol (THC), delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinol, สารสกัดช่อดอก
(Cannabis sativa flflower extract), สารสกัดช่อดอก ใบและล�ำต้น (Cannabis sativa flflower/leaf/stem
extract) ยกเว้นกัญชงที่อนุญาตให้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเรียกว่า industrial hemp จะมี THC น้อยกว่า
0.3 % w/w ในช่อดอกและใบ และน�้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Cannabis sativa seed oil หรือ hemp seed
oil) และสารไฮโดรไลซ์โปรตีนของเมล็ดกัญชง (hydrolyzed hemp seed protein) ซึ่งในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางจะต้องไม่พบสารไฟโตแคนนาบินอยด์ (phytocannabinoid) และปริมาณ delta-9-tetrahy
drocannabinol จะต้องไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อกรัม
ออสเตรเลีย

อย.ของประเทศออสเตรเลีย (The Offifice of Drug Control, 2019) ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำ� มันกัญชง
ในเครื่องส�ำอาง และจัดสารสกัดจากกัญชาเป็นยาตามกฎหมาย จึงไม่สามารถใช้ในเครื่องส�ำอางได้
จะได้รับการยกเว้นเฉพาะที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของออสเตรเลีย (Therapeutic Goods
Administration: TGA) ภายใต้ Therapeutic Goods Act 1989 ผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณทางการรักษา
(therapeutic claim) ต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีสารหรือส่วนประกอบซึ่งได้มาจากกัญชง สามารถน�ำเข้าประเทศออสเตรเลียได้
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตก่อน โดยมีเงือ่ นไขว่า ผลิตภัณฑ์นนั้ จะต้อง 1) ไม่มยี าตัวอืน่ 2) ไม่มสี ว่ นประกอบ
(หรือสารสกัด) ของต้นกัญชา/กัญชง (ยกเว้นสารสกัดจากเมล็ดกัญชง) 3) ต้องมีปริมาณทั้งหมดของ
cannabidiol (CBD) ในน�้ำมันเมล็ดกัญชง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0075 % (75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ
3) ปริมาณ tetrahydrocannabinol (THC) ทั้งหมดในน�้ำมัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 % (50 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม)
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นิวซีแลนด์

อนุญาตให้ใช้กญ
ั ชา-กัญชงเฉพาะในยาและอาหารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องส�ำอาง

จีน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศจีนประกาศให้กัญชาและ CBD เป็นรายการต้องห้ามในบัญชีรายการวัตถุดิบเครื่องส�ำอาง
ประกอบด้วย Cannabis sativa fruit, Cannabis sativa leaf extract, Cannabis sativa seed oil and
cannabidiol (CBD) ซึ่งก่อนหน้านั้น เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของ CBD จากกัญชง และผลิตภัณฑ์ท่มี ี
THC น้อยกว่า 0.3 % w/w ได้รับอนุญาตให้จ�ำหน่ายในตลาดจีน การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของส่วนผสมเหล่านี้ส�ำหรับผิวหนังในแง่มุมของเครื่องส�ำอาง ซึ่งน�้ำมันกัญชง เมล็ดกัญชง
และ CBD นัน้ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ มีประโยชน์ตอ่ ผิวหนัง เช่น ให้ความชุม่ ชืน้ และลดการอักเสบ ผูบ้ ริโภค
ชาวจีนสนใจแบรนด์ตา่ งประเทศมากขึน้ เรือ่ ย ๆ คาดว่าจะประสบปัญหาการลักลอบน�ำเข้าตามชายแดน
มากขึ้นด้วย

เอกสารแสดงคุณภาพของวัตถุดิบ
ปรากฎในเอกสารค�ำแนะน�ำส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ใน
product information fifile (PIF) ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางนั้นๆ
ใบรับรองการวิเคราะห์ (certificate of analysis: COA)

คือ เอกสารที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการขององค์กร หรือบุคคลที่สามที่ได้รบั การรับรอง โดยจะ
ตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่าวัตถุดบิ สารสกัดกัญชา/ สารสกัดกัญชง/ CBD ตรงตามพารามิเตอร์และ
คุณภาพที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือไม่ การตรวจสอบควรยืนยัน
ว่าส่วนผสมทีร่ ะบุไว้บนฉลากตรงกับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์และปราศจากสารพิษและสารปนเปือ้ นทีเ่ ป็น
อันตราย ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ตัวอย่างเอกสารใบรับรองคุณภาพสาร CBD (Cohen, 2020)

ความส� ำคัญของ COA

เอกสาร COA เป็นเอกสารส�ำคัญในการประกันคุณภาพและความปลอดภัยส�ำหรับผู้ผลิต
และผู้บริโภคเครื่องส�ำอาง (Cohen, 2020) ประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบ
(ingredient verifification) ความบริสุทธิ์ (purity) ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) และอื่น ๆ
• ความมีอยูจ่ ริงของส่วนผสม (ingredient certainty) เอกสาร COA พิสูจน์การมีอยู่ของ
สารที่ผลิตภัณฑ์อ้างว่ามีและถือเป็นหลักฐานเอกสารที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง เพื่อ
รับประกันว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีสารหรือส่วนผสมตามที่ระบุไว้บนฉลาก
• ความบริสุทธิ์ (purity) ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงมีความส�ำคัญมาก
เนื่องจากพืชในตระกูลกัญชาและกัญชงเป็น “พืชฟื้นฟู” นิยมปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อน ผล
การศึกษาหนึ่ง (Linger et al, 2002; Girdhar et al, 2014) ระบุว่า “กัญชงสามารถดูดกักโลหะปริมาณ
มากในดิน เช่น ตะกั่ว แคดเมียม แมกนีเซียม ทองแดง โครเมียม และโคบอลต์” ที่อาจเป็นอันตราย
หากมีการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
• การทดสอบตัวท�ำละลายตกค้าง (residual solvents) ส�ำนักงานอาหารและยา นิยาม
“ตัวท�ำละลายตกค้างในเภสัชภัณฑ์” หมายถึง สารระเหยเคมีอินทรีย์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตยาหรือ
สารช่วยทางเภสัชภัณฑ์ หรือในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยา ซึง่ เป็นตัวท�ำละลายทีไ่ ม่ได้ถกู ก�ำจัดออกอย่าง
สมบูรณ์ระหว่างกระบวนการผลิต”
วิธีการสกัดที่ใช้กันมากที่สุดในการสกัด CBD จากกัญชง คือ การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เนื่องจากปลอดภัย และให้ CBD ที่บริสุทธิ์ที่สุด ในวิธีนี้ ก๊าซ CO2 ท�ำหน้าที่เป็น
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ตัวท�ำละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละความดันทีแ่ น่นอน แต่ไม่มอี นั ตรายใด ๆ ขณะทีว่ ธิ กี ารอืน่ มักไม่ได้สาร CBD
บริสุทธิ์ เช่น การกลั่นด้วยไอน�้ำและการสกัดด้วยตัวท�ำละลายอื่น ๆ ตัวท�ำละลายที่เหลืออยู่อาจเป็น
สารก่อมะเร็ง หรือเป็นพิษต่อระบบประสาท หากได้รบั อย่างต่อเนื่อง
• การประเมินปริมาณ delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) เอกสาร COA แสดงการ
ตรวจสอบปริมาณของ THC ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ CBD ทีถ่ ูกกฎหมายทัง้ หมดนัน้ ได้มาจากกัญชง (Cannabis Sativa L.) ซึง่ มีความเข้มข้น
ของ THC ต�่ำมาก และเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย เป็นสิ่งส�ำคัญในการประกันสาร CBD ใน
เครื่องส�ำอางเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย ตามกฎหมายของประเทศไทย
กฎหมายก�ำหนดให้ความเข้มข้นของ THC ต�่ำ ไม่เกิน 0.2 % w/w บนพื้นฐานของน�้ำหนักแห้ง ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ส่วนของกัญชา หรือกัญชงในเครื่องส�ำอาง
• ความปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ (microbial purity) การปนเปื้อนจุลินทรีย์ รวมทั้งยีสต์
และรา อาจมีอยูใ่ นพืชและส่งผลเสียต่อสุขภาพ การตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มกี ารปนเปือ้ นจุลนิ ทรีย์
เกิดขึ้นเป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื้อเติบโตได้ง่ายเนื่องจากมีปริมาณน�้ำสูง

การอ้างประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ของสาร CBD ต่อผิวหนัง

จากงานวิจัยจ�ำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา พบรายงานประโยชน์ของ CBD ส�ำหรับผิวหนัง
เช่น ลดการอักเสบของสิว (Jastrząb et al, 2019; Olááh et al, 2014; Sangiovanni et al, 2019) ลดความ
เจ็บปวด (Fine & Rosenfeld, 2013) รักษาโรค melanoma (Hwang et al, 2017) บรรเทาอาการปวด
และเร่งการสมานของบาดแผล (Chelliah et al, 2018) บรรเทาอาการคัน แต่ก็เป็นเพียงรายงานการวิจัย
ซึง่ ส�ำนักงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มกี ารอนุมตั กิ ารใช้สาร CBD ส�ำหรับการรักษา
อาการเหล่านี้หรืออาการอื่นใดที่มิได้กล่าวถึง
ส�ำหรับการศึกษาทางคลินิก (Palmieri et al, 2019) นั้น มีการใช้สาร CBD เพื่อรักษาโรค
สะเก็ดเงิน กลาก ผื่นภูมิแพ้ และป้องกันการเกิดแผลเป็น พบว่า สาร CBD สามารถท�ำให้บริเวณ
แห้งกร้านจากโรคสะเก็ดเงินระดับรุนแรง มีความชุ่มชื้นและยืดหยุ่นได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ในเซลล์เพาะเลี้ยง (Wilkinson & Williamson, 2007) ที่พบว่า สาร CBD ท�ำหน้าที่ในการรักษาโรค
สะเก็ดเงินโดยมีผลต่อเซลล์ผิวหนังเคราติโนไซด์ (keratinocytes) ของมนุษย์
การศึกษายังระบุด้วยว่าสาร CBD สามารถควบคุมความสมดุลของการแบ่งตัวชั้นผิวหนัง
epidermis ผ่าน receptor CB1 (Maccarrone et al, 2003; Tóóth et al, 2011) และลดการตอบสนอง
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ต่อสารก่อการแพ้ประเภทฮีสตามีนในผิวหนังมนุษย์ (Dvorak et al, 2003; Spradley et al, 2012)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาร CBD ในการรักษาอาการอักเสบของสิว เนื่องจาก
ความสามารถในการลดการแบ่งตัวของเซลล์ไขมัน (sebocytes) ในหลอดทดลอง (Olááh et al, 2014) และ
รายงานเกี่ยวกับการใช้ CBD เพื่อรักษาโรคผิวหนังที่พบได้น้อย และลดพุพองของสิวประเภท blister
จากเชื้อ Epidemolysis bullosa โดยพบว่าผู้ป่วยหายเร็วขึ้น มีอาการปวดและพุพองน้อยลง (Chelliah et
al, 2018)
รายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Academy of Dermatology
(Mounessa et al, 2017) มีการแยกสารที่เป็นองค์ประกอบของกัญชาและกัญชงที่มีผลต่อผิวหนังหรือ
โรคทางผิวหนัง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายงานสารที่เป็นองค์ประกอบของกัญชาและกัญชงที่มีผลต่อผิวหนังหรือโรคทางผิวหนัง

CBD กับการซึมผ่านผิวหนัง

สาร CBD เป็นโมเลกุลทีล่ ะลายในไขมันได้สงู (log Ko/w 6) (Londt, 2014) จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะสะสม
ในชั้นผิวหนังก�ำพร้า (stratum corneum) มากกว่าที่จะซึมผ่านลึกเข้าไปในผิวหนังชั้นที่ลึกกว่า ด้วย
เหตุนี้ ในการตั้งต�ำรับเครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของสาร CBD จ�ำเป็นต้องใช้สารช่วยการซึมผ่าน หรือ
ใช้เทคนิคการเพิม่ การซึมผ่านอืน่ ๆ เช่น เตรียมในรูปแบบเจลประเภทคาร์โบเมอร์ (carbomer) (Hammell
et al, 2016) การห่อหุ้มสารด้วยตัวพา (encapsulation) ใช้รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง หรือใช้ร่วมกับ
กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid)
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ CBD

การศึกษาความปลอดภัยของสาร CBD อาจสรุปได้ว่า ยังเป็นที่ยอมรับได้ คือ ไม่มีรายงาน
ระดับผลข้างเคียง (No adverse effects levels (NOAEL)) (Marx et al, 2018) การทดสอบการระคายเคือง
โดยการศึกษา Human Repeat Insult Patch Tests (HRIPT) ไม่แสดงอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้
ในอาสาสมัครจ�ำนวน 52 คน (Pelger, 2019)
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ปริมาณที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิผลในการใช้

ปริมาณของสารส�ำคัญในเครื่องส�ำอางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาร CBD อาจมีความเข้มข้นต�่ำ
กว่าที่เราคาดและอาจต�่ำกว่าระดับที่จะมีประสิทธิผลได้ ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวส่วนใหญ่ในตลาดต่าง
ประเทศมักโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนว่ามีส่วนผสม CBD ในช่วง 200 มิลลิกรัม ถึง 400 มิลลิกรัมบรรจุ
ในผลิตภัณฑ์น้นั โดยรวม ค่าเหล่านี้อาจระบุบนผลิตภัณฑ์หรือบนฉลากด้วย ยังคงมีค�ำถามว่า ค่าดัง
กล่าวสามารถแสดงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการดูแลผิวพรรณหรือไม่ สอดคล้องหรือไม่กับวิธี
การใช้ ปริมาณการใช้ในแต่ละครั้งจะมีสาร CBD เพียงพอที่จะแสดงผลตามที่อ้างหรือไม่ ยังคงเป็น
ค�ำถามที่ไม่มีค�ำตอบ

ข้อเสนอแนะในการควบคุมการโฆษณา
กฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งส�ำอาง ระบุไว้ในหมวด 6 การโฆษณา
ของพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง พ.ศ. 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค
จึงมีการห้ามใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย
กล่าวอ้างชื่อสารกัญชา-กัญชงว่าเป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางในทางการโฆษณา จ�ำเป็นต้อง
มีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางนั้นจริง หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารประกอบด้วย
จะต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของการเป็นเครื่องส�ำอาง เช่น มีวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เพือ่ ความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม โดยไม่มผี ลมุง่ หมายส�ำหรับให้เกิด
ผลด้านอื่นแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท�ำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสรรพคุณ
ทางยา อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอาง นั่นคือ จะต้องสอดคล้อง
กับประเภทเครื่องส�ำอางที่จดแจ้งไว้ และต้องมีปริมาณของสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมที่เพียงพอแก่
การกล่าวอ้างสรรพคุณ จะต้องพิสูจน์ได้โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานตามแนวทางในการแสดง
หลักฐาน เพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องส�ำอาง ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง
แม้สหภาพยุโรปจะระบุให้กญ
ั ชา-กัญชงมีประสิทธิภาพในการลดความมัน (anti-sebum) ก็ตาม
แต่ไม่สามารถใช้ข้อความ “ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว” ส�ำหรับเครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสม
กัญชา-กัญชงได้ เนือ่ งจากเป็นค�ำกล่าวอ้างทีเ่ กินขอบข่ายของเครือ่ งส�ำอางและอาจเกินความจริง เครือ่ ง
ส�ำอางย่อมไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค นอกจากนี้ เครื่องส�ำอางที่มี CBD เป็นองค์ประกอบเพียง
เล็กน้อย แต่กล่าวอ้างโฆษณาสรรพคุณบ�ำรุงผิว (skin conditioning) ส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งจ�ำเป็น
ต้องใช้เครื่องส�ำอางชนิดพิเศษที่เน้นสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นต่อผิวเหนือกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ทั่ว ๆ ไป โดยการน�ำผลการศึกษาประสิทธิภาพของสาร CBD ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเกิดเงิน
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มากล่าวอ้าง เห็นว่าไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากปริมาณที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือพิจารณา
จากปริมาณการใช้ในแต่ละครั้ง มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณที่ใช้ในการศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญ เอกสาร
หลักฐานดังกล่าวจึงไม่สอดรับกับเอกสารข้อมูลประสิทธิผลของเครื่องส�ำอางที่น�ำมาสนับสนุนการ
กล่าวอ้าง
การควบคุมการโฆษณาของเครื่องส�ำอางที่ผสมกัญชา-กัญชงยังเป็นปัญหาส�ำคัญด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในหลายประเทศ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีความสุ่มเสี่ยงจากการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง เห็นควรอย่างยิ่งให้ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำของการโฆษณาเครื่องส�ำอางอย่างเคร่งครัด

ข้อคิดเห็นและค�ำถามเชิงนโยบาย
1. นานาประเทศได้มีกฎหมายห้ามใช้กัญชา-กัญชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอาง ด้วย
เหตุผลที่ส�ำคัญ คือ มีการใช้กัญชา-กัญชงเป็นยาแล้ว ดังนั้น กัญชา-กัญชง จะมีประสิทธิภาพด้านใด
ภายใต้นิยามของเครื่องส�ำอางที่ไม่ใช่ยา ซึ่งตามฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป CosIng พบว่า สารนี้
มีศักยภาพในการ 1) ลดความมัน (anti-sebum) 2) ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) 3) บ�ำรุงผิว (skin
conditioning) และ 4) ปกป้องผิว (skin protecting) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วย่อมไม่แตกต่างจากสารทั่วไปที่
ใช้ในทางเครื่องส�ำอาง และหากหลายประเทศห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจหมดโอกาสด้านธุรกิจใน
การส่งออก
2. มีการใช้กญ
ั ชา-กัญชงในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลายชนิด รวมทัง้ เครือ่ งส�ำอาง ต่างต้องก�ำหนด
คุณลักษณะ (specifification) ทางคุณภาพของวัตถุดิบ เครื่องส�ำอางกึ่งส�ำเร็จรูป เครื่องส�ำอางพร้อมใช้
ค�ำถามชวนคิดก็คือ กัญชา-กัญชงที่ผลิตได้ในประเทศไทยมีคุณภาพเพียงพอหรือยัง มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบพิสจู น์รบั รองเพียงพอ เชือ่ ถือได้และเป็นไปตามกฎหมายก�ำหนดหรือไม่ การควบคุมคุณภาพ
ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น เป็นข้อที่พึงพิจารณาในด้านความคุ้มค่าทางธุรกิจด้วย
3. กัญชา-กัญชง ก�ำลังเป็นที่นิยม แต่ยังมีข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังการผลิตภายในประเทศ ท�ำให้
ต้นทุนของวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมูลค่าสูง ผู้ค้าจึงอาจพิจารณาใส่ในปริมาณไม่มาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจ�ำนวนมากอาจมากถึง 30 กว่าชนิด การพิสูจน์ทราบ
การมีอยู่ของสารอาจเป็นไปได้โดยยาก อาจเป็นปัญหาในการควบคุมคุณภาพที่ส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
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