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การใช้กัญชา-กัญชง
เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�าอาง

 ในอดีต มีการปลูกกัญชง (hemps) เพื่อนำาเอาเส้นใยมาทำากระดาษหรือเสื้อผ้ามาช้านาน 

ส่วนเมล็ดกัญชงก็มาพบในภายหลังว่ามีคุณค่าทางโภชนาการด้วย ปัจจุบัน กัญชงได้รับความสนใจ

เพิ่มมากขึ้นสำาหรับประโยชน์ของสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาร

แคนนาบไิดออล (cannabidiol, CBD) มกีารศกึษาเกี่ยวกบัประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ต่อผวิหนงัที่รวมถงึการ

รกัษาโรคผวิหนงับางชนดิ (Baswan et al, 2020) ด้วย กญัชงจงึเป็นหนึ่งในกลุ่มพชืที่จะนำามาพฒันา

เป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศไทย ช่อดอกและใบของกญัชงมสีารประกอบ CBD สูง แต่ก้าน เมลด็และ

ส่วนอื่น ๆ ของกญัชงม ีCBD น้อยถงึไม่มเีลย เมลด็กญัชงมกีรดไขมนัโอเมก้า 3 (omega 3) ที่มคีณุค่า

ทางโภชนาการและมโีปรตนีสูง พบว่า มกีารนำาเอานำ้ามนักญัชง หรอืสารสกดัจากเมลด็กญัชงมาผสม

ในผลติภณัฑ์เครื่องสำาอาง เพื่อให้ความชุ่มชื้นกบัผวิหนงัและรมิฝีปาก

 ตามที่รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิและพฒันากญัชาและกญัชงเป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศไทย 

โดยเน้นในด้านสขุภาพและในอตุสาหกรรมต่าง ๆ ดงันั้น ในวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สำานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษใน

ประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 ยกเว้นให้ บางส่วนของพชืกญัชา/กญัชง ไม่จดัเป็นยาเสพตดิให้โทษ ทำาให้

สามารถใช้ส่วนของพชืกญัชา/กญัชง ที่ได้รบัการยกเว้น มาผสมในเครื่องสำาอางได้ตามเงื่อนไขที่กำาหนด 

ตามตารางที่ 1
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(ก) เปลอืก ลำาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 

(ข) ใบ ซึ่งไม่มยีอดหรอืช่อดอกตดิมาด้วย

(ค) สารสกดัที่มสีารแคนนาบไิดออลเป็นส่วนประกอบ 

และถ้ามสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 

(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกนิร้อยละ 

0.2 โดยนำ้าหนกั

(ง) กากหรอืเศษที่เหลอืจากการสกดักญัชา 

และถ้ามสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 

(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกนิร้อยละ 

0.2 โดยนำ้าหนกั 

(ก) เปลอืก ลำาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 

(ข) ใบ ซึ่งไม่มยีอดหรอืช่อดอกตดิมาด้วย

(ค) สารสกดัที่มสีารแคนนาบไิดออลเป็นส่วนประกอบ 

และถ้ามสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 

(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกนิร้อยละ 

0.2 โดยนำ้าหนกั

(ง) เมลด็กญัชง (hemp seed), นำ้ามนัจากเมลด็กญัชง 

(hemp seed oil) หรอืสารสกดัจากเมลด็กญัชง 

(hemp seed extract)

(จ) กากหรอืเศษที่เหลอืจากการสกดักญัชง 

และถ้ามสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 

(tetrahydrocannabinol, THC) จะต้องไม่เกนิร้อยละ 

0.2 โดยนำ้าหนกั

ส่วนของกัญชงที่ได้รับการยกเว้นฯส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นฯ

ต�ร�งที่	1		 ส่วนของกัญชา/กัญชงที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 

พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ระบชุื่อยาเสพตดิให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 

ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศกึษาการควบคมุกำากบัดูแลการใช้กญัชาและกญัชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำาอาง

 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้กัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำาอาง ใน

ประเทศอื่น

 3. นำาเสนอแนวทางในการกำากบัดูแลการใช้กญัชาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำาอาง

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรื่อง การใช้ส่วนของกญัชาในเครื่องสำาอาง พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง การใช้ส่วนของกญัชงในเครื่องสำาอาง พ.ศ. 2564 ลงในราชกจิจานเุบกษาแล้ว และมผีลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาของประกาศ 2 ฉบบัดงักล่าวเป็นการกำาหนดเงื่อนไข

และคำาเตือน ที่รวมถึงปริมาณสารสำาคัญในการใช้กัญชาและกัญชงในเครื่องสำาอางต่าง ๆ โดยมี 

รายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้
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น�้ำมันหรือสำรสกัดจำกเมล็ดกัญชง

กลุ่มเครื่องสำ�อ�ง

ทกุประเภท เช่น สบู ่แชมพ ูครมีนวดผม โฟมล้างหน้า ครมีบำารงุผวิหน้า โลชนับำารงุผวิ ผงขดัผวิ ลปิสตกิ

เงื่อนไข

1. ในกรณวีตัถดุบิ สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกนิ 0.2 % w/w

2. ในกรณีเครื่องสำาอางพร้อมใช้ สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกิน 0.2 % w/w ยกเว้นผลิตภัณฑ ์

รูปแบบแคปซูลเจลาตนินิ่ม (soft gelatin capsules) หรอืผลติภณัฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรอืผลติภณัฑ์ 

ที่ใช้บรเิวณจดุซ่อนเร้น สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกนิ 0.001 % w/w

3. กฎหมายมไิด้กำาหนดความเข้มข้นสูงสดุที่อนญุาตให้ใช้ แต่จะต้องแจ้งร้อยละโดยนำ้าหนกั (% w/w) 

ของสารสกัด/นำ้ามันจากเมล็ดกัญชงในใบรับรองการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป 

(certificate of analysis) เพื่อให้สามารถคำานวณกลบัได้ว่า ปรมิาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในผลติภณัฑ์

นั้น เกนิกว่าที่กฎหมายกำาหนดหรอืไม่

คำ�เตือน	 	

1. ห้ามรบัประทาน (เฉพาะรูปแบบนำ้ามนัและแคปซูลเจลาตนินิ่ม)

2. ผลติภณัฑ์อาจก่อให้เกดิการแพ้ได้

3. หากใช้แล้วมคีวามผดิปกตใิดๆ เกดิขึ้น ต้องหยดุใช้และปรกึษาแพทย์หรอืเภสชักร

เมล็ด (เฉพำะกัญชง) ใบ เปลือก ล�ำต้น กิ่งก้ำน เส้นใย
(มักจะแปรรูปเป็นชิ้นส่วน/ผง/สำรสกัด) 

กลุ่มเครื่องสำ�อ�ง

เครื่องสำาอางที่ใช้แล้วล้างออก เช่น สบู่ แชมพู ครมีนวดผม โฟมล้างหน้า ผงขดัผวิ

เงื่อนไข

1. ห้ามใส่ลงในผลติภณัฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรอืผลติภณัฑ์ที่ใช้ในบรเิวณจดุซ่อนเร้น

2. ในกรณเีครื่องสำาอางพร้อมใช้ สาร THC ปนเปื้อนจะต้องไม่เกนิ 0.2 % w/w

คำ�เตือน	

1. ผลติภณัฑ์อาจก่อให้เกดิการแพ้หรอือาจระคายเคอืงผวิหนงัได้

2. หากใช้แล้วมคีวามผดิปกตใิดๆ เกดิขึ้น ต้องหยดุใช้และปรกึษาแพทย์หรอืเภสชักร
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CBD หรือสำรสกัด CBD
ที่มีปริมำณ THC น้อยกว่ำ 0.2 % w/w 

กลุ่มเครื่องสำ�อ�ง

ทกุประเภท เช่น สบู่ แชมพู ครมีนวดผม โฟมล้างหน้า ครมีบำารงุผวิหน้า โลชนับำารงุผวิกาย ผงขดัผวิ 

ลปิสตกิ

เงื่อนไข

1. ความเข้มข้นสูงสดุของ CBD ในเครื่องสำาอางพร้อมใช้คอื 1 % w/w 

2. ห้ามใส่ลงในผลติภณัฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรอืผลติภณัฑ์ที่ใช้ในบรเิวณจดุซ่อนเร้น

3. วตัถดุบิที่ใช้หากมสีาร THC ปนเปื้อน จะต้องไม่เกนิ 0.2 % w/w

4. ในกรณีเครื่องสำาอางพร้อมใช้รูปแบบนำ้ามัน หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม หากมีสาร 

THC ปนเปื้อน จะต้องไม่เกนิ 0.001 % w/w

(เพิ่มเติม)

1. ต้องแสดงความเข้มข้นของสารแคนนาบไิดออลในฉลากเป็นร้อยละโดยนำ้าหนกั (weight by weight) 

หรอืข้อความอื่นในทำานองเดยีวกนั

2. ห้ามใช้สารแคนนาบไิดออลที่ได้จากการสงัเคราะห์ (synthetic cannabidiol)

คำ�เตือน

สำาหรบัผลติภณัฑ์รูปแบบนำ้ามนัหรอืรูปแบบแคปซูลเจลาตนินิ่ม 

1. ห้ามรบัประทาน

2. ผลติภณัฑ์อาจก่อให้เกดิการแพ้หรอือาจระคายเคอืงผวิหนงัได้

3. หากใช้แล้วมคีวามผดิปกตใิด ๆ เกดิขึ้น ต้องหยดุใช้และปรกึษาแพทย์หรอืเภสชักร

สำาหรบัผลติภณัฑ์รูปแบบอื่น ๆ นอกจากผลติภณัฑ์รูปแบบนำ้ามนัหรอืรูปแบบแคปซูลเจลาตนินิ่ม 

1. ผลติภณัฑ์อาจก่อให้เกดิการแพ้หรอือาจระคายเคอืงผวิหนงัได้

2. หากใช้แล้วมคีวามผดิปกตใิด ๆ เกดิขึ้น ต้องหยดุใช้และปรกึษาแพทย์หรอืเภสชักร 
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สหภาพยุโรปกับการใช้สารที่ได้มาจากกัญชา-กัญชง
เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�าอาง

 จากฐานข้อมูล Cosmetic ingredients and substances ของสหภาพยโุรป พบว่า อนญุาตให้ใช้

กญัชง Cannabis sativa หรอื hemp ทั้งรูปแบบนำ้ามนัหรอืสารสกดัจากส่วนต่าง ๆ เช่น เมลด็ แคลลสั 

ดอก ใบ หรอืลำาต้น รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 2

ต�ร�งท่ี	2 การใช้กญัชง Cannabis sativa หรอื hemp เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำาอางที่ผลติในสหภาพ

ยโุรป

1 Behenyl Cannabis Seedate 21 Cannabis sativa Seed Water

2 Cannabinoids 22 Cannabis sativa Seedcake

3 Cannabis And Cannabis Resin; 

Cannabis sativa, Extract 

23 Cannabis sativa Seedcake Powder

4 Cannabis sativa Callus Culture Lysate Extract 24 Cannabis sativa Sprout

5 Cannabis sativa Callus Extract 25 Cannabis sativa Sprout Extract

6 Cannabis sativa Callus Lysate 26 Cannabis sativa Stem Extract 

7 Cannabis sativa Extract 27 Cannabis sativa Stem Powder

8 Cannabis sativa Flower Extract 28 Cannabis Seed Oil Dimer Dilinoleyl 

Esters/Dimer Dilinoleate Copolymer

9 Cannabis sativa Flower/Leaf Extract 29 Capryl Cannabis Seedate

10 Cannabis sativa Flower/Leaf/Stem Extract 30 Decyl Hempseedate

11 Cannabis sativa Flower/Leaf/Stem Oil 31 Ethyl Cannabis Seedate

12 Cannabis sativa Flower/Leaf/Stem Water 32 Hydrogenated Cannabis sativa Seed Oil

13 Cannabis sativa Leaf Extract 33 Hydrogenated Hemp Seed Oil

14 Cannabis sativa Leaf/Stem 34 Hydrolyzed Cannabis sativa Seed Extract

15 Cannabis sativa Leaf/Stem Water 35 Hydrolyzed Hemp Seed Extract

16 Cannabis sativa Seed Extract 36 Isostearyl Cannabis Seedate

17 Cannabis sativa Seed Oil 37 Poly(Dimer Hemp Seed Oil)

18 Cannabis sativa Seed Oil Glycereth-8 Esters 38 Potassium Hemp Seedate

19 Cannabis sativa Seed Oil Peg-8 Esters 39 Stearyl Cannabis Seedate

20 Cannabis sativa Seed Oleosomes

รายการ รายการINCI Name/Substance INCI Name/Substance

อ้างองิจาก : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
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 ทั้งนี้ กากหรอืเศษของเมลด็กญัชงที่เหลอืจากการหบีนำ้ามนั (Cannabis sativa seedcake) อาจ

เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำาอางที่สามารถทำาหน้าที่เป็นสารขดัผวิ (abrasive) และมผีลในการบำารงุผวิ 

(skin conditioning) ตามรูปที่ 1 โดยมขี้อกำาหนดเกี่ยวกบัปรมิาณ THC ในนำ้ามนัว่า ต้องไม่เกนิ 0.2 % 

โดยนำ้าหนกั

รูปที่	1 หน้าที่ของกากหรอืเศษของเมลด็กญัชงที่เหลอืจากการหบีนำ้ามนั (Cannabis sativa seedcake) 

ที่อาจใช้ในเครื่องสำาอาง อ้างองิฐานข้อมูล CosIng ของสหภาพยโุรป

 จากฐานข้อมูล CosIng ของสหภาพยโุรป พบว่า การใส่สาร CBD ในเครื่องสำาอางเป็นไปเพื่อ 

1) ลดความมนั (anti-sebum) 2) ต้านอนมุูลอสิระ (antioxidant) 3) บำารงุผวิ (skin conditioning) และ 

4) ปกป้องผวิ (skin protecting) ทั้งนี้ มขี้อกำาหนดว่า ปรมิาณ THC ในนำ้ามนัต้องไม่เกนิ 0.2 % โดย 

นำ้าหนกั
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รูปที่	2 หน้าที่ของสาร CBD ที่อาจใช้ในเครื่องสำาอาง อ้างองิฐานข้อมูล CosIng ของสหภาพยโุรป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์การใช้ในต่างประเทศ 

สหรัฐอเมริกา
 สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรฐัอเมรกิา อนมุตัผิลติภณัฑ์ Epidiolexa® 

ในปี ค.ศ. 2018 เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ เพราะม ีCBD เป็นสารออกฤทธิ์ทางเภสชักรรม (active 

pharmaceutical ingredient: API) ส่งผลกระทบต่อการใช้สารนี้ในผลติภณัฑ์สขุภาพประเภทอื่น ๆ เช่น 

อาหาร อาหารเสรมิ เครื่องสำาอาง หรอืแม้แต่ยาประเภท over the counter drugs (OTC) 

 ในอดตี คอืปี ค.ศ. 1948 ผลติภณัฑ์แชมพูที่ชื่อการค้าว่า Helene Curtis Egg Shampoo (NIH, 

1948) ระบุว่ามีไข่เป็นส่วนผสม ถูกศาลตัดสินไม่อนุญาตให้บริษัทกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีไข่เป็น

ส่วนประกอบ เพราะเป็นคำากล่าวอ้างที่ถือเป็นเรื่องเท็จและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เนื่องจากไข่ที่

เป็นส่วนผสมอยู่มปีรมิาณในระดบัตำ่ามากจนยากแก่การพสิจูน์ว่าจะสามารถก่อให้เกดิประโยชน์ได้จรงิ 

ส่วนสาร CBD นั้น เมื่อได้รบัอนมุตัเิป็นยาแล้ว กเ็ป็นการยากที่จะพสิูจน์อกีว่า สาร CBD ในผลติภณัฑ์

เครื่องสำาอางจะให้ผลเป็นไปตามนิยามของเครื่องสำาอาง ที่มิใช่ผลของยา การพิสูจน์อาจเป็นไปไม่ได้
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เลย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้บางประเทศหลีกเลี่ยงการใช้คำาว่า CBD และเครื่องสำาอางที่ม ี

ส่วนผสมของ CBD ต้องไม่อ้างสรรพคณุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัยาหรอืการรกัษาโรค เช่น ต้านการอกัเสบ 

รกัษาสวิ

 ปัจจบุนั การเพาะปลกูกญัชงเป็นแหล่งสำาคญัของสาร CBD จงึมกีารกำาหนดหลกัเกณฑ์ในการ

ควบคมุคณุภาพวตัถดุบิ รวมทั้งมกีารศกึษาคณุสมบตัเิฉพาะของสาร CBD ที่สกดัได้ แต่ยงัคงต้องการ

การศกึษาเพิ่มเตมิเพื่อสนบัสนนุประโยชน์ของ CBD ในเครื่องสำาอาง เช่น การศกึษาเกี่ยวกบัปรมิาณ 

CBD ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้บรโิภค

แคนาดา
 ประเทศแคนาดา (Faken, 2019) ห้ามใช้กญัชา กญัชง หรอืพชืตระกูล Cannabis และรวมไปถงึ 

tetrahydrocannabinol (THC), delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinol, สารสกัดช่อดอก 

(Cannabis sativa flflflower extract), สารสกดัช่อดอก ใบและลำาต้น (Cannabis sativa fl flflower/leaf/stem 

extract) ยกเว้นกญัชงที่อนญุาตให้ใช้ทางอตุสาหกรรม ซึ่งเรยีกว่า industrial hemp จะม ีTHC น้อยกว่า 

0.3 % w/w ในช่อดอกและใบ และนำ้ามนัจากเมลด็กญัชง (Cannabis sativa seed oil หรอื hemp seed 

oil) และสารไฮโดรไลซ์โปรตีนของเมล็ดกัญชง (hydrolyzed hemp seed protein) ซึ่งในผลิตภัณฑ ์

เครื่องสำาอางจะต้องไม่พบสารไฟโตแคนนาบินอยด์ (phytocannabinoid) และปริมาณ delta-9-tetrahy 

drocannabinol จะต้องไม่เกนิ 10 ไมโครกรมัต่อกรมั

ออสเตรเลีย
 อย.ของประเทศออสเตรเลยี (The Offifice of Drug Control, 2019) ไม่อนญุาตให้ใช้นำ้ามนักญัชง

ในเครื่องสำาอาง และจัดสารสกัดจากกัญชาเป็นยาตามกฎหมาย จึงไม่สามารถใช้ในเครื่องสำาอางได้ 

จะได้รับการยกเว้นเฉพาะที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานกำากับดูแลของออสเตรเลีย (Therapeutic Goods 

Administration: TGA) ภายใต้ Therapeutic Goods Act 1989 ผลติภณัฑ์ที่อ้างสรรพคณุทางการรกัษา 

(therapeutic claim) ต้องมกีารขึ้นทะเบยีนก่อนจำาหน่าย 

 ผลติภณัฑ์ที่มสีารหรอืส่วนประกอบซึ่งได้มาจากกญัชง สามารถนำาเข้าประเทศออสเตรเลยีได้

โดยไม่ต้องขออนญุาตก่อน โดยมเีงื่อนไขว่า ผลติภณัฑ์นั้นจะต้อง 1) ไม่มยีาตวัอื่น 2) ไม่มส่ีวนประกอบ 

(หรือสารสกัด) ของต้นกัญชา/กัญชง (ยกเว้นสารสกัดจากเมล็ดกัญชง) 3) ต้องมีปริมาณทั้งหมดของ 

cannabidiol (CBD) ในนำ้ามนัเมลด็กญัชง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.0075 % (75 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) และ 

3) ปรมิาณ tetrahydrocannabinol (THC) ทั้งหมดในนำ้ามนั น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.005 % (50 มลิลกิรมั/

กโิลกรมั)
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นิวซีแลนด์
 อนญุาตให้ใช้กญัชา-กญัชงเฉพาะในยาและอาหารเท่านั้น ไม่อนญุาตให้ใช้ในเครื่องสำาอาง

จีน
 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ

ประเทศจีนประกาศให้กัญชาและ CBD เป็นรายการต้องห้ามในบัญชีรายการวัตถุดิบเครื่องสำาอาง 

ประกอบด้วย Cannabis sativa fruit, Cannabis sativa leaf extract, Cannabis sativa seed oil and 

cannabidiol (CBD) ซึ่งก่อนหน้านั้น เครื่องสำาอางที่มสี่วนผสมของ CBD จากกญัชง และผลติภณัฑ์ที่ม ี

THC น้อยกว่า 0.3 % w/w ได้รับอนุญาตให้จำาหน่ายในตลาดจีน การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นถึง

ประโยชน์ของส่วนผสมเหล่านี้สำาหรับผิวหนังในแง่มุมของเครื่องสำาอาง ซึ่งนำ้ามันกัญชง เมล็ดกัญชง 

และ CBD นั้น เป็นที่ทราบกนัดว่ีามปีระโยชน์ต่อผวิหนงั เช่น ให้ความชุม่ชื้นและลดการอกัเสบ ผู้บรโิภค

ชาวจนีสนใจแบรนด์ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ  คาดว่าจะประสบปัญหาการลกัลอบนำาเข้าตามชายแดน

มากขึ้นด้วย

เอกสารแสดงคุณภาพของวัตถุดิบ

 ปรากฎในเอกสารคำาแนะนำาสำาหรบัผลติภณัฑ์เครื่องสำาอางที่มสี่วนผสมของกญัชา กญัชง ใน 

product information fifile (PIF) ของผลติภณัฑ์เครื่องสำาอางนั้นๆ

ใบรับรองการวิเคราะห์ (certificate of analysis: COA) 
 คอื เอกสารที่ได้รบัจากห้องปฏบิตักิารขององค์กร หรอืบคุคลที่สามที่ได้รบัการรบัรอง โดยจะ

ตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่าวตัถดุบิสารสกดักญัชา/ สารสกดักญัชง/ CBD ตรงตามพารามเิตอร์และ

คุณภาพที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าหรือเป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมายหรือไม่ การตรวจสอบควรยืนยัน

ว่าส่วนผสมที่ระบไุว้บนฉลากตรงกบัส่วนผสมในผลติภณัฑ์และปราศจากสารพษิและสารปนเป้ือนที่เป็น

อนัตราย ดงัแสดงในรูปที่ 3
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ความส�าคัญของ COA
 เอกสาร COA เป็นเอกสารสำาคัญในการประกันคุณภาพและความปลอดภัยสำาหรับผู้ผลิต 

และผู้บรโิภคเครื่องสำาอาง (Cohen, 2020) ประกอบด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบ 

(ingredient verifification) ความบรสิทุธิ์ (purity) ปรมิาณสารแคนนาบนิอยด์ (cannabinoid) และอื่น ๆ

 •	 คว�มมีอยูจ่ริงของส่วนผสม	(ingredient	certainty)	เอกสาร COA พสิูจน์การมอียู่ของ

สารที่ผลิตภัณฑ์อ้างว่ามีและถือเป็นหลักฐานเอกสารที่ดำาเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง เพื่อ 

รบัประกนัว่า ผลติภณัฑ์นั้น ๆ มสีารหรอืส่วนผสมตามที่ระบไุว้บนฉลาก

 •	 คว�มบริสุทธิ์	 (purity) ความบรสิทุธิ์ของผลติภณัฑ์กญัชาและกญัชงมคีวามสำาคญัมาก 

เนื่องจากพชืในตระกูลกญัชาและกญัชงเป็น “พืชฟื้นฟู” นยิมปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดนิที่ปนเปื้อน ผล

การศกึษาหนึ่ง (Linger et al, 2002; Girdhar et al, 2014) ระบวุ่า “กญัชงสามารถดูดกกัโลหะปรมิาณ

มากในดนิ เช่น ตะกั่ว แคดเมยีม แมกนเีซยีม ทองแดง โครเมยีม และโคบอลต์” ที่อาจเป็นอนัตราย

หากมกีารปนเปื้อนในผลติภณัฑ์ที่จำาหน่าย

 • ก�รทดสอบตัวทำ�ละล�ยตกค้�ง (residual solvents) สำานักงานอาหารและยา นิยาม 

“ตัวทำาละลายตกค้างในเภสัชภัณฑ์” หมายถึง สารระเหยเคมีอินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาหรือ

สารช่วยทางเภสชัภณัฑ ์หรอืในการเตรยีมผลติภณัฑ์ยา ซึ่งเป็นตวัทำาละลายที่ไม่ได้ถกูกำาจดัออกอย่าง

สมบูรณ์ระหว่างกระบวนการผลติ”

 วิธีการสกัดที่ใช้กันมากที่สุดในการสกัด CBD จากกัญชง คือ การสกัดด้วยก๊าซคาร์บอน- 

ไดออกไซด์ (CO2) เนื่องจากปลอดภยั และให้ CBD ที่บรสิทุธิ์ที่สดุ ในวธินีี้ ก๊าซ CO2 ทำาหน้าที่เป็น 

รูปที่	3 ตวัอย่างเอกสารใบรบัรองคณุภาพสาร CBD (Cohen, 2020)
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ตวัทำาละลายที่อณุหภมูแิละความดนัที่แน่นอน แต่ไม่มอีนัตรายใด ๆ  ขณะที่วธิกีารอื่นมกัไม่ได้สาร CBD 

บริสุทธิ์ เช่น การกลั่นด้วยไอนำ้าและการสกัดด้วยตัวทำาละลายอื่น ๆ ตัวทำาละลายที่เหลืออยู่อาจเป็น

สารก่อมะเรง็ หรอืเป็นพษิต่อระบบประสาท หากได้รบัอย่างต่อเนื่อง

 • ก�รประเมินปริม�ณ	delta-9-tetrahydrocannabinol	(THC) เอกสาร COA แสดงการ

ตรวจสอบปรมิาณของ THC ในผลติภณัฑ์ ซึ่งเป็นสารแคนนาบนิอยด์ในกญัชาที่มฤีทธิ์ต่อจติประสาท 

แม้ว่าผลติภณัฑ์ CBD ที่ถูกกฎหมายทั้งหมดนั้นได้มาจากกญัชง (Cannabis Sativa L.) ซึ่งมคีวามเข้มข้น

ของ THC ตำ่ามาก และเป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย เป็นสิ่งสำาคญัในการประกนัสาร CBD ใน

เครื่องสำาอางเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย ตามกฎหมายของประเทศไทย 

กฎหมายกำาหนดให้ความเข้มข้นของ THC ตำ่า ไม่เกนิ 0.2 % w/w บนพื้นฐานของนำ้าหนกัแห้ง สำาหรบั

ผลติภณัฑ์ที่ใช้ส่วนของกญัชา หรอืกญัชงในเครื่องสำาอาง

 • คว�มปร�ศจ�กเชื้อจุลินทรีย์	 (microbial	purity)	การปนเปื้อนจลุนิทรยี์ รวมทั้งยสีต์

และรา อาจมอียูใ่นพชืและส่งผลเสยีต่อสขุภาพ การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มกีารปนเป้ือนจลุนิทรย์ี

เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำาคัญเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อน

จลุนิทรยี์ อกีทั้งเป็นผลติภณัฑ์ที่เชื้อเตบิโตได้ง่ายเนื่องจากมปีรมิาณนำ้าสูง

การอ้างประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

ประโยชน์ของสาร CBD ต่อผิวหนัง
 จากงานวิจัยจำานวนมากในหลายปีที่ผ่านมา พบรายงานประโยชน์ของ CBD สำาหรับผิวหนัง 

เช่น ลดการอกัเสบของสวิ (Jastrząb et al, 2019; Olááh et al, 2014; Sangiovanni et al, 2019) ลดความ

เจบ็ปวด (Fine & Rosenfeld, 2013) รกัษาโรค melanoma (Hwang et al, 2017) บรรเทาอาการปวด 

และเร่งการสมานของบาดแผล (Chelliah et al, 2018) บรรเทาอาการคนั แต่กเ็ป็นเพยีงรายงานการวจิยั 

ซึ่งสำานกังานอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิายงัไม่มกีารอนมุตักิารใช้สาร CBD สำาหรบัการรกัษา

อาการเหล่านี้หรอือาการอื่นใดที่มไิด้กล่าวถงึ

 สำาหรับการศึกษาทางคลินิก (Palmieri et al, 2019) นั้น มีการใช้สาร CBD เพื่อรักษาโรค 

สะเก็ดเงิน กลาก ผื่นภูมิแพ้ และป้องกันการเกิดแผลเป็น พบว่า สาร CBD สามารถทำาให้บริเวณ 

แห้งกร้านจากโรคสะเก็ดเงินระดับรุนแรง มีความชุ่มชื้นและยืดหยุ่นได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย 

ในเซลล์เพาะเลี้ยง (Wilkinson & Williamson, 2007) ที่พบว่า สาร CBD ทำาหน้าที่ในการรักษาโรค 

สะเกด็เงนิโดยมผีลต่อเซลล์ผวิหนงัเคราตโินไซด์ (keratinocytes) ของมนษุย์

 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) 

นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาร CBD ในการรกัษาอาการอกัเสบของสวิ เนื่องจาก

ความสามารถในการลดการแบ่งตวัของเซลล์ไขมนั (sebocytes) ในหลอดทดลอง (Olááh et al, 2014) และ

รายงานเกี่ยวกับการใช้ CBD เพื่อรักษาโรคผิวหนังที่พบได้น้อย และลดพุพองของสิวประเภท blister 

จากเชื้อ Epidemolysis bullosa โดยพบว่าผู้ป่วยหายเรว็ขึ้น มอีาการปวดและพพุองน้อยลง (Chelliah et 

al, 2018)

 รายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Academy of Dermatology 

(Mounessa et al, 2017) มกีารแยกสารที่เป็นองค์ประกอบของกญัชาและกญัชงที่มผีลต่อผวิหนงัหรอื

โรคทางผวิหนงั ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 3

ต�ร�งที่	3 รายงานสารที่เป็นองค์ประกอบของกญัชาและกญัชงที่มผีลต่อผวิหนงัหรอืโรคทางผวิหนงั

CBD กับการซึมผ่านผิวหนัง
 สาร CBD เป็นโมเลกลุที่ละลายในไขมนัได้สูง (log Ko/w 6) (Londt, 2014) จงึมแีนวโน้มที่จะสะสม

ในชั้นผิวหนังกำาพร้า (stratum corneum) มากกว่าที่จะซึมผ่านลึกเข้าไปในผิวหนังชั้นที่ลึกกว่า ด้วย 

เหตนุี้ ในการตั้งตำารบัเครื่องสำาอางที่มสี่วนผสมของสาร CBD จำาเป็นต้องใช้สารช่วยการซมึผ่าน หรอื

ใช้เทคนคิการเพิ่มการซมึผ่านอื่น ๆ  เช่น เตรยีมในรปูแบบเจลประเภทคาร์โบเมอร์ (carbomer) (Hammell 

et al, 2016) การห่อหุ้มสารด้วยตัวพา (encapsulation) ใช้รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง หรือใช้ร่วมกับ 

กรดไฮยาลูโรนกิ (hyaluronic acid) 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ CBD
 การศกึษาความปลอดภยัของสาร CBD อาจสรปุได้ว่า ยงัเป็นที่ยอมรบัได้ คอื ไม่มรีายงาน

ระดบัผลข้างเคยีง (No adverse effects levels (NOAEL)) (Marx et al, 2018) การทดสอบการระคายเคอืง

โดยการศกึษา Human Repeat Insult Patch Tests (HRIPT) ไม่แสดงอาการระคายเคอืงหรอือาการแพ้

ในอาสาสมคัรจำานวน 52 คน (Pelger, 2019)
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ปริมาณที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการใช้
 ปรมิาณของสารสำาคญัในเครื่องสำาอางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสาร CBD อาจมคีวามเข้มข้นตำ่า

กว่าที่เราคาดและอาจตำา่กว่าระดับที่จะมีประสิทธิผลได้ ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวส่วนใหญ่ในตลาดต่าง

ประเทศมกัโฆษณาผลติภณัฑ์ของตนว่ามสี่วนผสม CBD ในช่วง 200 มลิลกิรมั ถงึ 400 มลิลกิรมับรรจุ

ในผลติภณัฑ์นั้นโดยรวม ค่าเหล่านี้อาจระบบุนผลติภณัฑ์หรอืบนฉลากด้วย ยงัคงมคีำาถามว่า ค่าดงั

กล่าวสามารถแสดงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการดูแลผิวพรรณหรือไม่ สอดคล้องหรือไม่กับวิธี

การใช้ ปริมาณการใช้ในแต่ละครั้งจะมีสาร CBD เพียงพอที่จะแสดงผลตามที่อ้างหรือไม่ ยังคงเป็น

คำาถามที่ไม่มคีำาตอบ

ข้อเสนอแนะในการควบคุมการโฆษณา

 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกบัการควบคมุการโฆษณาเครื่องสำาอาง ระบไุว้ในหมวด 6 การโฆษณา 

ของพระราชบญัญตัเิครื่องสำาอาง พ.ศ. 2558 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อก่อให้เกดิความเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค 

จงึมกีารห้ามใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกดิผลเสยี

 กล่าวอ้างชื่อสารกญัชา-กญัชงว่าเป็นส่วนผสมในเครื่องสำาอางในทางการโฆษณา จำาเป็นต้อง

มสีารดงักล่าวเป็นส่วนผสมในเครื่องสำาอางนั้นจรงิ หากมกีารกล่าวอ้างสรรพคณุของสารประกอบด้วย 

จะต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของการเป็นเครื่องสำาอาง เช่น มีวัตถุประสงค์ในการ

ใช้เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรอืส่งเสรมิให้เกดิความสวยงาม โดยไม่มผีลมุง่หมายสำาหรบัให้เกดิ

ผลด้านอื่นแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำาหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสรรพคุณ 

ทางยา อนัจะก่อให้เกดิความเข้าใจผดิในสาระสำาคญัเกี่ยวกบัเครื่องสำาอาง นั่นคอื จะต้องสอดคล้อง

กับประเภทเครื่องสำาอางที่จดแจ้งไว้ และต้องมีปริมาณของสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมที่เพียงพอแก ่

การกล่าวอ้างสรรพคุณ จะต้องพิสูจน์ได้โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานตามแนวทางในการแสดง

หลักฐาน เพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องสำาอาง ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกิน

ความจรงิ

 แม้สหภาพยโุรปจะระบใุห้กญัชา-กญัชงมปีระสทิธภิาพในการลดความมนั (anti-sebum) กต็าม 

แต่ไม่สามารถใช้ข้อความ “ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว” สำาหรับเครื่องสำาอางที่มีส่วนผสม

กญัชา-กญัชงได้ เนื่องจากเป็นคำากล่าวอ้างที่เกนิขอบข่ายของเครื่องสำาอางและอาจเกนิความจรงิ เครื่อง

สำาอางย่อมไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค นอกจากนี้ เครื่องสำาอางที่มี CBD เป็นองค์ประกอบเพียง 

เลก็น้อย แต่กล่าวอ้างโฆษณาสรรพคณุบำารงุผวิ (skin conditioning) สำาหรบัผู้ที่มปีัญหาผวิแห้งจำาเป็น

ต้องใช้เครื่องสำาอางชนิดพิเศษที่เน้นสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นต่อผิวเหนือกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง 

ทั่ว ๆ ไป โดยการนำาผลการศึกษาประสิทธิภาพของสาร CBD ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเกิดเงิน 
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มากล่าวอ้าง เห็นว่าไม่สามารถทำาได้ เนื่องจากปริมาณที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือพิจารณา

จากปรมิาณการใช้ในแต่ละครั้ง มปีรมิาณน้อยกว่าปรมิาณที่ใช้ในการศกึษาอย่างมนียัสำาคญั เอกสาร

หลักฐานดังกล่าวจึงไม่สอดรับกับเอกสารข้อมูลประสิทธิผลของเครื่องสำาอางที่นำามาสนับสนุนการ 

กล่าวอ้าง

 การควบคุมการโฆษณาของเครื่องสำาอางที่ผสมกัญชา-กัญชงยังเป็นปัญหาสำาคัญด้านการ

คุ้มครองผู้บรโิภคในหลายประเทศ ผลติภณัฑ์กลุ่มนี้มคีวามสุ่มเสี่ยงจากการโฆษณาที่เป็นเทจ็หรอืเกนิ

ความจรงิ เหน็ควรอย่างยิ่งให้ดำาเนนิการตามคำาแนะนำาของการโฆษณาเครื่องสำาอางอย่างเคร่งครดั

ข้อคิดเห็นและค�าถามเชิงนโยบาย

 1. นานาประเทศได้มีกฎหมายห้ามใช้กัญชา-กัญชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำาอาง ด้วย

เหตผุลที่สำาคญั คอื มกีารใช้กญัชา-กญัชงเป็นยาแล้ว ดงันั้น กญัชา-กญัชง จะมปีระสทิธภิาพด้านใด

ภายใต้นิยามของเครื่องสำาอางที่ไม่ใช่ยา ซึ่งตามฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป CosIng พบว่า สารนี้ 

มศีกัยภาพในการ 1) ลดความมนั (anti-sebum) 2) ต้านอนมุูลอสิระ (antioxidant) 3) บำารงุผวิ (skin 

conditioning) และ 4) ปกป้องผวิ (skin protecting) ซึ่งเมื่อพจิารณาแล้วย่อมไม่แตกต่างจากสารทั่วไปที่

ใช้ในทางเครื่องสำาอาง และหากหลายประเทศห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจหมดโอกาสด้านธุรกิจใน

การส่งออก

 2. มกีารใช้กญัชา-กญัชงในผลติภณัฑ์สขุภาพหลายชนดิ รวมทั้งเครื่องสำาอาง ต่างต้องกำาหนด

คณุลกัษณะ (specifification) ทางคณุภาพของวตัถดุบิ เครื่องสำาอางกึ่งสำาเรจ็รูป เครื่องสำาอางพร้อมใช้ 

คำาถามชวนคิดก็คือ กัญชา-กัญชงที่ผลิตได้ในประเทศไทยมีคุณภาพเพียงพอหรือยัง มีหน่วยงานที่ 

รบัผดิชอบพสิจูน์รบัรองเพยีงพอ เชื่อถอืได้และเป็นไปตามกฎหมายกำาหนดหรอืไม่ การควบคมุคณุภาพ

ย่อมส่งผลให้ต้นทนุของผลติภณัฑ์สูงขึ้น เป็นข้อที่พงึพจิารณาในด้านความคุ้มค่าทางธรุกจิด้วย

 3. กญัชา-กญัชง กำาลงัเป็นที่นยิม แต่ยงัมขี้อจำากดัด้านกำาลงัการผลติภายในประเทศ ทำาให้

ต้นทุนของวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมูลค่าสูง ผู้ค้าจึงอาจพิจารณาใส่ในปริมาณไม่มาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจำานวนมากอาจมากถึง 30 กว่าชนิด การพิสูจน์ทราบ 

การมีอยู่ของสารอาจเป็นไปได้โดยยาก อาจเป็นปัญหาในการควบคุมคุณภาพที่สำาคัญที่ต้องคำานึงถึง

เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์กลุ่มนี้ 
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