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การใช้กัญชา-กัญชง
เป็นอาหาร
หลักการและเหตุผล
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563
(ออกภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) 1 ได้ระบุให้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชง
เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ดังนี้ คือ
1) ส่วนของเปลือก ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก 2) ใบซึ่งไม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย 3) สารสกัดที่มี
สาร CBD เป็นส่วนประกอบทีม่ สี าร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก รวมทัง้ 4) กากหรือเศษทีเ่ หลือ
จากการสกัดกัญชาหรือกัญชงที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก แต่การน�ำเข้าวัตถุหรือสารจาก
พืชกัญชาและกัญชง ยังเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล�ำต้น
แห้ง เส้นใยแห้ง ของกัญชาและกัญชง และต่อมาส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้รบั การยกเว้นจากกลุ่มอาหาร
ที่ห้ามผลิต น�ำเข้าหรือจ�ำหน่าย ดังนั้น จึงสามารถใช้เป็นอาหารได้ 2
เนื่องจากกัญชาและกัญชง ส่วนที่ได้รับการยกเว้น ยังคงมีสาร THC และหรือ CBD อยู่ และ
สารทั้ง 2 ชนิดนี้ แม้อาจไม่ได้ท�ำให้เกิดการเสพติดหรือมีผลต่อจิตประสาท แต่ก็ยังอาจมีผลต่อ
การท�ำงานของร่างกาย เพราะในร่างกายมนุษย์ทุกคนมีตัวรับสารโครงสร้างคล้ายกัญชาที่เรียกว่า
endocannabinoids และมีความส�ำคัญในการควบคุมระบบต่าง ๆ มากมาย การสร้างสาร endocannabinoids ในแต่ละคนไม่เท่ากัน ความต้องการสารกลุ่มนี้ก็ไม่เท่ากัน ท�ำให้การตอบสนองต่อสาร THC
และ CBD ของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอาจมีอาการหลอน หรือง่วงนอนหลังได้รบั THC แม้ในปริมาณ
น้อย นอกจากนี้ การรับประทานแบบอาหารต่อเนื่องและยาวนาน อาจมีผลท�ำให้ระบบการสร้าง
สาร endocannabinoids ถูกกด การสร้างลดลง เป็นผลให้เกิดความต้องการสารในทางอ้อม อนึ่ง
สาร CBD สามารถท�ำให้เกิดอันตรกิรยิ าต่อยาแผนปัจจุบนั และอาจท�ำให้ยาแผนปัจจุบนั ทีใ่ ช้เป็นประจ�ำ
ออกฤทธิ์มากขึ้นหรือน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการรักษาโรค เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลเสียระยะยาว
ต่อผู้ใช้ทั้งสิ้น ดังนั้น การศึกษาวิธีการควบคุม ก�ำกับ ดูแล การใช้กัญชาเป็นอาหารในประเทศอื่น
ที่มีการอนุญาตในบางระดับ ซึ่งอาจมีการศึกษาผลกระทบของการใช้ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น
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น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะแนวทางในการก�ำกับดูแลในประเทศไทย รวมถึงการให้ความรู้
แก่ประชาชน เพื่อให้มีการบริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผลกระทบต่อสังคม อันจะท�ำให้การน�ำกัญชามาใช้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการควบคุม ก�ำกับ ดูแล การใช้กญ
ั ชาและกัญชงเป็นอาหาร
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้กญ
ั ชาและกัญชงเป็นอาหาร ในประเทศอื่น
3. น�ำเสนอแนวทางในการก�ำกับดูแลการใช้กญ
ั ชาและกัญชงเป็นอาหาร

กฎหมายของประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชา
จากการศึกษาข้อกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา สรุปได้ดังนี้
ประเทศออสเตรเลีย 3
การควบคุมกัญชาอยูภ่ ายใต้ Cannabis Law ซึง่ โดยทัว่ ไปยังคงห้ามใช้พชื กัญชาทีม่ สี ารส�ำคัญ THC
ในออสเตรเลีย การใช้กัญชาทางการแพทย์มคี วามแตกต่างกันในแต่ละรัฐ เช่น รัฐ New South Wales
(NSW) ยอมให้ใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ (medical trials) ได้ และมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนบทลงโทษ
ให้ลดความรุนแรงของบทลงโทษลงโดยให้เปลี่ยนเป็นการตักเตือนก่อนที่จะลงโทษขั้นรุนแรง โดย
เมื่อพบการครอบครองที่ผิดกฎหมาย ผู้กระท�ำผิดได้กระท�ำผิดเป็นครั้งแรกจะได้รับการตักเตือน
หากพบการกระท�ำผิดในครั้งที่สอง ภาครัฐจะใช้มาตรการให้ค�ำปรึกษาด้านยา (drug counselling) และ
หากพบการกระท�ำผิดในครั้งที่สาม จะด�ำเนินการใช้กฎหมายอาชญากรรม ตามล�ำดับ ผู้ที่ประสงค์
ครอบครองกัญชาเพื่อใช้ส่วนตัว (personal use) ต้องมีคุณสมบัตติ ามเงื่อนไข คือ 1) ต้องไม่เคยถูกจับ
ด้วยกัญชามาก่อน 2) มีกัญชาในครอบครองไม่เกิน 15 กรัม และ 3) มีกัญชาเพื่อใช้เฉพาะตัว
ประเทศนิวซีแลนด์
การยกร่าง The Cannabis Legislation and Control Bill ได้กระท�ำเมื่อปลายปี ค.ศ. 2020 และมีการ
เวียนร่างพระราชบัญญัติเพื่อจัดท�ำประชาพิจารณ์ จากผลการหยั่งเสียง 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมหยั่งเสียง
สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 48.4 ในขณะที่ผลคะแนนคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 50.7 และจากผลการคัดค้านนี้ท�ำให้ยังคงมติห้ามขายกัญชาโดยมีวัตถุประสงค์อื่น
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เว้นแต่การใช้เป็นยา (medical use) กฎหมายดังกล่าวยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของการจัดท�ำและประชาพิจารณ์
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ แม้ว่าแผนการจัดท�ำกฎหมายที่ก�ำหนดไว้คอื ภายในปี ค.ศ. 2021
สรุปสาระส�ำคัญตามความในร่างกฎหมาย มีดังนี้
1. จัดท�ำกรอบกฎหมายในการควบคุมและการอนุญาตเพื่อการปลูก ผลิต จ�ำหน่าย ครอบครอง
และการเสพ ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
2. ควบคุมให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ได้รับอนุญาตครอบครองหรือเสพ cannabis ได้ โดย
ให้ครอบครองหรือเสพได้วันละไม่เกิน 14 กรัมของน�้ำหนักแห้ง (dried cannabis) หรือในปริมาณที่
เทียบเท่ากัน
3. ห้ามซือ้ ครอบครองหรือจ�ำหน่าย หรือเสพ ส�ำหรับผูท้ อี่ ายุนอ้ ยกว่า 20 ปี รวมถึงห้ามการโฆษณา
ใดๆ
4. อนุญาตให้มกี ารปลูกกัญชาเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ 2-4 ต้นต่อบ้าน
5. ก�ำหนดให้สถานที่จ�ำหน่ายกัญชา (cannabis outlets) จะต้องได้รบั อนุญาตเท่านั้น โดยควบคุม
รูปแบบที่จ�ำหน่ายรวมถึงรูปแบบที่เป็นอาหารและเครื่องดื่ม (food and drink)
6. ก�ำหนดชนิดของกัญชาที่อนุญาตให้ผลิตและจ�ำหน่ายได้ เช่น รูปแบบแห้ง (dried cannabis)
รูปแบบสด (fresh cannabis), ต้นกัญชา (cannabis plant), เมล็ดกัญชา (cannabis seed), สารสกัดจาก
กัญชา (cannabis extract), กัญชาส�ำหรับการบริโภค (cannabis edible), และรูปแบบใช้ภายนอก (topicals)
ที่มีลักษณะของกึ่งแข็งกึ่งเหลว (solid-liquid)
7. ก�ำหนดบทลงโทษผู้ท่ฝี ่าฝืนกฎหมาย ตั้งแต่ปรับจนถึงจ�ำคุก
8. จัดตั้งหน่วยงาน “The Cannabis Regulatory Authority” ท�ำหน้าที่ออกใบอนุญาตทุกกิจกรรม
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน จัดท�ำเงือ่ นไขหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต ก�ำหนดปริมาณ THC ทีพ่ บในกัญชา
และก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเก็บค่าใช้จ่าย ค่าปรับและ
ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง
9. จัดตั้ง “Cannabis Advisory Committee” ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพ ผู้พิพากษา นักสังคมสงเคราะห์ เยาวชน ผู้น�ำชุมชนเมารี เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำแก่
หน่วยงาน “The Cannabis Regulatory Authority”
ในการนี้ มีการจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบสั้นเพื่อน�ำเสนอการร่าง The Cannabis Legalization and
Control Bill ผ่าน Youtube channel คือ https://www.youtube.com/watch?v=W5llGGG3zrQ
Wilkins และ Rychert 5 ได้วิเคราะห์ The Cannabis Legalization and Control Bill และจัดท�ำประเด็น
ความท้าทาย (challenges) ของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยศึกษาเทียบเคียงร่างกฎหมายนี้กับ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดา รวมทัง้ ถอดบทเรียนจากบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยสรุปประเด็นความท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้
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1. ขาดการควบคุมการจ�ำหน่ายผ่านสือ่ ออนไลน์ (on-line distribution) และการควบคุมการจ�ำหน่าย
จากต่างประเทศ รวมถึงการควบคุมการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
2. การบังคับการจ่ายภาษีของสินค้าและผลิตภัณฑ์กญ
ั ชามีความยุง่ ยากเนือ่ งจากการค�ำนวณภาษี
ขึ้นอยู่กับปริมาณสาร THC (progressive product tax based on THC)
3. ขาดการก�ำหนดราคากลางขั้นต�่ำ (formal minimal price)
4. ให้อ�ำนาจแก่หน่วยงานกลาง (central government) มากเกินไปจนหน่วยงานท้องถิ่นถูกลดทอน
อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลร้านค้าในท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายท�ำได้ไม่รวดเร็ว
สหภาพยุโรป 6
ปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปไม่สนับสนุนการจัดท�ำกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการ
จ�ำหน่ายกัญชาเพื่อสันทนาการ แต่หลายประเทศอนุญาตให้มกี ารครอบครองส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นยา
(possession of the drug for personal use) และมีแนวโน้มที่ปรับแก้กฎหมายเพื่อลดทอนความผิดที่เกิด
จากการครอบครองกัญชา ทั้งนี้ ข้อก�ำหนด มาตรการ บทลงโทษและปริมาณการครอบครองกัญชาใน
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตาม Opium Act (Opiumwet, 2021) ได้กล่าวถึง กัญชา (cannabis) ทั้ง
ในรูปแบบ hashish* และ marijuana จัดอยู่ในกลุ่ม soft drug ซึ่งเป็นกลุ่มยาหรือสารที่มีความเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดอันตรายและก่อให้เกิดภาวะเสพติดต�่ำ (low risk and addict) แต่ยังคงเป็นสารควบคุม
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ร้านค้าปลีก (retail trade) ประเภท coffeeshops สามารถจ�ำหน่ายกัญชาได้
อย่างเสรี (openly permitted) แต่จ�ำกัดปริมาณการจ�ำหน่าย ต้องมีการขออนุญาตจากเทศบาลของเมือง
นัน้ ๆ และต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการจ�ำหน่ายให้แก่ผบู้ ริโภค ผูค้ รอบครองกัญชาสามารถครอบครอง
กัญชาแห้งได้ไม่เกิน 5 กรัมและมีต้นกัญชาได้ไม่เกิน 5 ต้นต่อคน ในกรณีทมี่ กี ารตรวจพบว่า มีปริมาณ
ครอบครองมากเกินกว่าที่ก�ำหนด ผู้ครอบครองจะถูกด�ำเนินการสอบสวนและด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ที่มีกัญชาอยู่ในครอบครองและผลิตอย่างผิดกฎหมายจะได้รับโทษ โดยมีความผิดทางอาญาแบบ
ลหุโทษและมีการลงโทษเพียงการเสียค่าปรับ ปัญหาของการใช้กัญชา คือ กฎหมายที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมการจ�ำหน่าย ไม่มีการควบคุมการผลิตส�ำหรับการจ�ำหน่าย
(production of the stock) และบทลงโทษที่เข้มงวดรวมถึงบทบัญญัติในแง่ของการท�ำให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย เนื่องด้วยบางข้อของกฎหมายไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญา (decriminalization)

* สารสกัดจากกัญชาที่มีเรซินที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในความเข้มข้นสูง.
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ประเทศสเปน มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้กัญชา มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมที่มีชื่อว่า “Cannabis Social
Clubs” ซึ่งสมาคมนี้เป็นสมาคมแบบปิด (closed-membership) ที่พึ่งตนเอง (self-sustained) ไม่แสวงหา
ก�ำไร (not-for-profit) และมีการร่วมมือกันปลูกและแบ่งปันกัญชาซึ่งกันและกัน (small cooperatives for
the growing and sharing) เพื่อใช้ส่วนบุคคล (personal use) แต่ละบ้านจะสามารถปลูกพืช cannabis
(ตัวเมีย) ได้ไม่เกิน 6 ต้น สูงสุดไม่เกิน 5 คน มีการออกกฎหมายควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อจ�ำกัดการ
ปลูกและการจ�ำหน่ายระหว่างกัน การรวมตัวกันของ Cannabis Social Clubs อาจมีปัญหาการปลูกพืช
ทีม่ ากเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด นอกจากนีก้ ฎหมายยังก�ำหนดให้ครอบครองกัญชาในรูปแบบสมุนไพร
(herbal) ได้ไม่เกิน 100 กรัม การลงโทษผู้กระท�ำความผิดฐานครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายในที่สาธารณะมี
โทษต้องเสียค่าปรับเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 601 ถึง 30,000 ยูโร 7
ในหลายประเทศของสหภาพยุโรป 8 มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาที่ประกอบด้วยสาร CBD ใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกกฎหมาย เช่น พืชกัญชา (herbal cannabis) น�้ำมันกัญชาที่มีสาร CBD เพียง
อย่างเดียว (oils containing only CBD) หรือ น�้ำมันกัญชาที่มีสาร CBD เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่และ
มีปริมาณสาร THC ต�่ำ (oil containing mainly CBD with very low THC levels) แต่มีการก�ำหนดปริมาณ
สาร THC ไม่ให้เกินจากข้อก�ำหนด ตัวอย่าง เช่น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์กัญชามีความเข้มข้นของสาร THC ต้องต�่ำกว่า
ร้อยละ 1 และประเทศเยอรมนีก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชามีความเข้มข้นของสาร THC ต�่ำกว่าร้อยละ
0.2 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสาร CBD ที่มีการจ�ำหน่ายในท้องตลาดมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบของ
สมุนไพร เรซิน น�้ำมัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�ำอาง ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์
เหล่านีเ้ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากสาร CBD มีประโยชน์ในด้านการรักษาโรค แต่ดว้ ยข้อมูลวิชาการทีส่ นับสนุน
ประโยชน์ดงั กล่าวมีจ�ำกัด ท�ำให้ปจั จุบนั สหภาพยุโรปควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ ติมสาร CBD (enriched)
โดยให้อยูภ่ ายใต้กฎหมาย Novel Food Regulation ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ ติมสาร CBD ต้องผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยก่อนจึงจัดจ�ำหน่ายได้ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ในประเทศ
ออสเตรเลียทีห่ ้ามเติมสาร CBD ในอาหารและเครือ่ งส�ำอาง เนือ่ งจากขาดข้อมูลความปลอดภัยในการ
บริโภค ทั้งนี้ กฎหมาย Novel Food Regulation ของสหภาพยุโรปนั้น ไม่รวมถึงน�้ำมันกัญชงที่ประกอบ
ด้วยสาร CBD (CBD oil) เรซินและพืชสมุนไพรกัญชา ซึ่งหลุดจากการควบคุมในการเป็นยา หรือ
สารเสพติดด้วยเช่นกัน
ประเทศแคนาดา 9,10 ควบคุมการใช้กัญชาและกัญชงเพื่อเป็นยาและอาหารภายใต้กฎหมาย
Cannabis Act ซึ่งในที่นี้ จะเน้นเฉพาะส่วนที่อนุญาตให้ใช้กญ
ั ชาเพื่อเป็นอาหาร (edible cannabis) สรุป
สาระส�ำคัญ ได้ดงั นี้
กฎหมายส�ำหรับกัญชาทีใ่ ช้เพือ่ เป็นอาหาร (edible cannabis) อนุญาตให้ผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศ
แคนาดาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
เป็นต้นไป การกระท�ำต่าง ๆ ในห่วงโซ่ของการผลิตและการจ�ำหน่ายกัญชาทีใ่ ช้เป็นอาหารให้อยู่ภายใต้
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กฎหมาย Cannabis Act แต่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย The Safe Food for Canadians Act เหมือนอาหาร
ทั่วไป (conventional food)
ข้อก�ำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กญ
ั ชาเพื่อเป็นอาหาร มีดังนี้
1. ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า กัญชาเพื่อเป็นอาหาร (edible cannabis)
		 กัญชาเพื่อเป็นอาหาร หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกัญชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
บริโภค ใช้เป็นอาหารและมีสมบัติเป็นอาหาร ได้แก่ ลูกอม อาหารประเภทอบ เครื่องดื่ม
		 edible cannabis: products containing cannabis that are intended to be consumed in the same
manner as food e.g. candy, baked goods, beverages
2. ผู้ผลิตที่มคี วามประสงค์ผลิตกัญชาเพื่อเป็นอาหาร ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังนี้
- ผู้ผลิตต้องได้รับใบอนุญาตผลิตก่อนจึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ายได้ สถานที่ผลิต
ต้องแยกออกจากการผลิตอาหารทั่วไป (edible cannabis product cannot be manufactured in
the same building as conventional food product) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างอาหาร
ทั่วไปกับอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
- ผู้ผลิตต้องจัดท�ำแผน Preventive Control Plan เพื่อวิเคราะห์อนั ตรายและก�ำหนดมาตรการ
การควบคุมตลอดการผลิตและให้ด�ำเนินการตามแผนดังกล่าว
- ผู้ผลิตต้องผ่านการอบรมหรือมีผู้ควบคุมการผลิต (Quality Assurance Person: QAP) ที่ผ่าน
การอบรมเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตได้อย่างปลอดภัย
- ผู้ผลิตต้องควบคุมการปนเปื้อนอันตรายอื่น เช่น จุลินทรีย์ก่อโรค สารปนเปื้อน ปริมาณ THC
และ CBD ตามข้อก�ำหนด และต้องมีผลวิเคราะห์ตา่ งๆดังกล่าว เพือ่ ควบคุมผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย
ที่ผลิตได้ ก่อนจ�ำหน่าย
- ผู้ผลิตต้องจัดท�ำบันทึก (Records) ส�ำหรับข้อมูลส่วนประกอบ (ingredients) ทั้งหมดที่ใช้ผลิต
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการที่เป็นแหล่งวัตถุดิบรวมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบ
การ (the name and business address of the person who supplied the ingredient,
if applicable;)
2) วันเดือนปีที่ได้รับวัตถุดิบหรือวันเดือนปีที่ผลิตวัตถุดิบจากผู้ประกอบการ (the date the
ingredient was obtained or produced by the license holder)
3) ค�ำอธิบายวัตถุดิบ (description of the ingredient) ได้แก่ ชื่อ (name) ชื่อสารเคมี (chemical
name) ชื่อสามัญ (common name) รวมทั้งชื่อในระบบ International Nomenclature
Cosmetic Ingredient (INCI) และหมายเลขทะเบียนในระบบ Chemical Abstracts Service
(CAS)
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4) รุ่นที่ผลิต (a lot code or other unique identifier, if applicable.) ผู้ควบคุมการผลิต (QAP)
มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและบันทึกต่าง ๆ และผู้ผลิตต้องมีบันทึกมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยง ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการเก็บเอกสารทั้งหมด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการ
วิเคราะห์ปริมาณสาร THC สาร THCA สาร CBD และสาร CBDA มีระยะเวลาการเก็บ
ไม่ต�่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นรายงานอาการไม่พึงประสงค์ (adverse reaction reports) ที่ต้องเก็บ
นาน 25 ปี
3. ส่วนประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ (product composition and ingredients)
- คณะผู้วจิ ยั Goundar et al., 2021 ได้ก�ำหนดปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์
มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยภาชนะบรรจุ (mg of THC per discrete
unit หรือ individual serving) ภาชนะบรรจุในทีน่ ห้ี มายความถึงภาชนะทีบ่ รรจุและสัมผัสกัญชา
โดยตรงหรืออีกนัยหนึง่ คือ หนึง่ หน่วยบรรจุภณ
ั ฑ์ปฐมภูมิ (immediate container) ต้องมีปริมาณ
สาร THC ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ 1 กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์
กัญชา 2 ขวด แต่ละขวดก�ำหนดให้มีปริมาณสาร THC เท่ากับ 5 มิลลิกรัม เนื่องจากปริมาณ
สาร THC 10 มิลลิกรัมไม่ใช่ขนาดที่ปลอดภัยและไม่ใช่ขนาดรับประทานที่เป็นมาตรฐาน
ดังนั้นสถาบัน Health Canada จึงก�ำหนดปริมาณสาร THC ต่อหน่วยภาชนะบรรจุประเภท
discrete unit แทนการใช้ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 11
- ก�ำหนดช่วงของสาร THC และสาร CBD (variability limits) ที่พบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งแยกได้เป็น
กรณี ดังนี้
1) เมื่อฉลากระบุปริมาณรวมของสาร THC หรือสาร CBD มากกว่า 5 มิลลิกรัม ก�ำหนดให้
ผลิตภัณฑ์น้นั ต้องพบสาร THC หรือสาร CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณที่ระบุ
บนฉลากดังกล่าวและไม่มากกว่าร้อยละ 115 ของปริมาณที่ระบุบนฉลากดังกล่าว
2) เมือ่ ฉลากระบุปริมาณรวมของสาร THC หรือสาร CBD มากกว่า 2 มิลลิกรัม แต่ไม่เกินกว่า
5 มิลลิกรัม ผลิตภัณฑ์ต้องพบสาร THC หรือสาร CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ
ที่ระบุบนฉลากดังกล่าว และไม่มากกว่าร้อยละ 120 ของปริมาณที่ระบุบนฉลากดังกล่าว
3) เมือ่ ฉลากระบุปริมาณรวมของสาร THC หรือสาร CBD ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ผลิตภัณฑ์ต้อง
พบสาร THC หรือสาร CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณที่ระบุบนฉลากดังกล่าว
และไม่มากกว่าร้อยละ 125 ของปริมาณที่ระบุบนฉลากดังกล่าว
- ห้ามเติมสารในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ แอลกอฮอล์ ยกเว้นในกรณีที่สารนั้นเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติในระหว่างกระบวนการผลิต (by-product) ตัวอย่างเช่น สารที่เกิดจาก
กระบวนการหมัก ซึ่งก�ำหนดให้พบได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน�้ำหนัก ห้ามเติมสารคาเฟอีน
ลงในผลิตภัณฑ์ท่มี ีกัญชาเป็นส่วนประกอบ เว้นแต่การเติมวัตถุดบิ ธรรมชาติที่มีสารคาเฟอีน
เช่น กาแฟ ชา ช็อกโกแลต ซึ่งก�ำหนดให้ต้องพบสารคาเฟอีนในผลิตภัณฑ์กัญชาปริมาณ
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อภาชนะบรรจุ (mg/container)
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- ห้ามผสมกัญชาลงในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา ยกเว้นในกรณีของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แห้งที่มีค่าน�้ำอิสระ (water activity) ไม่เกิน 0.85 เช่น เนื้อวัวแห้ง เนื้อปลา
แห้ง เนื้อไก่แห้ง
- ห้ามผลิตหรือผ่านกระบวนการผลิตหรือบรรจุกัญชาเพื่อเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(hermetically sealed container) ทีม่ คี ่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มากกว่า 4.6 หรือมีค่าน�ำ้ อิสระ
มากกว่า 0.85
- ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิที่บรรจุผลิตภัณฑ์กัญชา ให้เก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต�่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส
4. การบรรจุ การติดฉลากและการแสดงฉลาก
- ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาต้องแสดงเครือ่ งหมายทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์รปู กัญชา (cannabis symbol) และฉลาก
โภชนาการ (nutrition facts table) ซึ่งแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ผี ู้บริโภคสามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจน
รูปที่ 1 รายละเอียดของเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์รูปกัญชา (cannabis symbol)
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- ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องระบุค�ำเตือนบนผลิตภัณฑ์และปริมาณสาร THC และสาร CBD ใน
ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันเด็ก (child-resistant packaging)
- ห้ามระบุการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) และค�ำกล่าวอ้างทางอาหารหรือทาง
โภชนาการรวมทั้งค�ำกล่าวที่เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (health benefits)
- ห้ามแสดงข้อความที่บ่งบอกถึงการเป็นอาหารส�ำหรับผู้ป่วยหรือภาวะบกพร่อง อาหารลด
น�้ำหนัก รวมทั้งข้อความที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์กับโรค ภาวะ
ผิดปกติ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์กับคนสุขภาพปกติ เช่น อาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อาหารแคลอรีต�่ำ
- ห้ามบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อเป็นอาหารในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน
- ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องบรรจุผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้เป็นอาหารในบรรจุภัณฑ์เดียวกันกับ
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาประเภทอืน่ ๆ ต้องห่อผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทีใ่ ช้เป็นอาหารด้วยวัสดุให้มดิ ชิดหรือ
บรรจุผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้เป็นอาหารในบรรจุภัณฑ์อื่น ก่อนที่จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
เดียวกัน
- อนุญาตให้แสดงตราสัญลักษณ์ (logo) บนผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้เป็นอาหารได้แต่ไม่สามารถ
แสดงรูปบางรูปและสีบางสีได้
- อนุญาตให้ใช้ฉลากแบบ peel-back labels บนผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อเป็นอาหารได้
- การแสดงข้อความเตือน 12 บนผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาที่ใช้เป็นอาหารต้องมีรายละเอียดตามรูปที่ 2
รูปที่ 2  ฉลากแสดงค�ำเตือนบนผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาที่ใช้เป็นอาหาร
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5. การกระจายสินค้าและการค้าปลีก
- ไม่อนุญาตให้ร้านอาหารทั่วไปจ�ำหน่ายอาหารที่ผสมกัญชา
- ร้านค้าปลีก/ ร้านอาหาร/ ครัวในระดับอุตสาหกรรม ทีป่ ระสงค์จ�ำหน่ายกัญชาเพือ่ ใช้เป็นอาหาร
ต้องได้รับอนุญาตจากภาครัฐประจ�ำท้องถิ่นหรือผู้ที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุญาต ณ
ท้องถิ่นนั้น ๆ
- ทุกรัฐในประเทศแคนาดา อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี เป็นบุคคลที่
สามารถซื้อกัญชาเพื่อเป็นอาหารได้ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นรัฐอัลเบอร์ตา (Alberta) และ
รัฐควิเบก (Quebec) ซึ่งผู้ซ้อื กัญชาเพื่อเป็นอาหารมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
6. การติดตาม การเฝ้าระวัง การบังคับใช้กฎหมายและระบบการรายงาน
- Canada’s national Cannabis Tracking and Licensing System (CTLS) เป็นเว็บอิเล็กทรอนิกส์
ทีท่ �ำหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลการปลูกและการเก็บเกีย่ วกัญชาของเกษตรกรรวมทัง้ ข้อมูลของผูค้ า้ ปลีก
ผ่านระบบออนไลน์ แต่ระบบดังกล่าวนีย้ งั ไม่สมบูรณ์เนือ่ งจากข้อมูลเหล่านีไ้ ม่ได้เชือ่ มโยงกับ
ข้อมูลผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
- การสร้างเครื่องมือและก�ำหนดมาตรการในการตรวจติดตามและเฝ้าระวัง เพิ่มบทลงโทษ
ในกรณีทพี่ บบุคคลกระท�ำผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสีย่ งหรือส่งผลให้ผอู้ นื่ เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ บทลงโทษมีได้ตงั้ แต่การออกหนังสือเตือน การห้ามจ�ำหน่าย การยกเลิกใบอนุญาต
การปรับซึ่งอาจก�ำหนดให้จ่ายค่าปรับได้สูงถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ และการจ�ำคุก ตัวอย่างเช่น
ตามมาตรา 44 แห่ง Cannabis Act บัญญัตวิ า่ หากผูใ้ ดใช้สว่ นประกอบทีเ่ ป็นสิง่ ต้องห้าม หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ห้ามขาย มีบทลงโทษตั้งแต่ปรับได้ไม่เกินห้าล้านดอลลาร์หรือจ�ำคุกไม่เกิน
3 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กญ
ั ชาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดังนี้
1. ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายควบคุมกัญชา (Federal : marijuana remains classified as
a Schedule I substance under the Controlled Substances Act) และมีการกระจายอ�ำนาจให้แต่ละรัฐ
สามารถด�ำเนินการตรากฎหมายได้ซึ่งแต่ละรัฐมีตัวบทกฎหมายที่แตกต่างกัน ปัจจุบันพบว่า มีรัฐ
จ�ำนวน 60 รัฐและดินแดนของสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 4 แห่ง อนุญาตให้ใช้กญ
ั ชาเพื่อการแพทย์ได้ตาม
กฎหมาย State Medical Marijuana Laws (As of May 18, 2021) 13
2. จากการถอนกัญชงออกจากการเป็นยาเสพติด ท�ำให้กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาบัญญัติ
กฎหมายใหม่ส่งผลให้สามารถปลูกกัญชง (hemp) สายพันธุ์ที่มีปริมาณสาร THC ต�่ำกว่าร้อยละ 0.3
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังคงมีการควบคุมการปลูกและต้องมีการขออนุญาตเพื่อปลูกกัญชง
ตามกฎหมาย The Agriculture Improvement Act of 2018 (2018 Farm Bill) และข้อก�ำหนด Establishment
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of a Domestic Hemp Production Program กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาจัดท�ำแผนการควบคุมการใช้
กัญชงซึ่งรัฐต้องปฏิบัติตามแผนที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาวางไว้ ในขณะเดียวกันการน�ำกัญชง
ไปใช้เพื่อการบริโภคนั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมของแต่ละรัฐ
		 3. ตามกฎหมายแห่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ก�ำหนดให้กัญชา (Marihuana)
อยู่ในรายการสารที่มีความเสี่ยงสูงที่น�ำไปสู่การใช้ในทางที่ผิดและด้วยผลของสาร THC ที่ส่งผลต่อ
สภาวะทางจิตอย่างมากประกอบกับแพทย์ยังไม่ยอมรับการใช้สาร THC เพื่อทางการแพทย์ ดังนั้น
รัฐทีอ่ นุญาตให้ใช้กญ
ั ชาได้นนั้ ส่วนมากมุง่ หวังใช้กญ
ั ชาเพือ่ ทางการแพทย์และการวิจยั เท่านัน้ แต่มเี พียง
บางรัฐเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อเป็นอาหารและเพื่อสันทนาการ
การเปรียบเทียบ ข้อก�ำหนด ของ edible cannabis ระหว่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา
คณะผู้วิจยั Goundar et al., 2021 11 ได้เปรียบเทียบปริมาณของสาร THC และสาร CBD ในกัญชา
เพื่อใช้เป็นอาหารในประเทศแคนาดาและบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อก�ำหนดระหว่างประเทศแคนาดาและรัฐบางรัฐ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้กัญชา-กัญชงในอาหาร
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563*
ปลดส่วนต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชงออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ดังนี้
		 1) กัญชา (Cannabis) พืชสกุล Cannabis เฉพาะทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตในประเทศ ส่วนของเปลือก
ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยของกัญชา สารสกัดที่มีสาร CBD เป็น
ส่วนประกอบและมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก รวมทั้งกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัด
กัญชาที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก
		 2) กัญชง (hemp) พืชซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. Sativa อันเป็นชนิดย่อย
ของพืชกัญชา (Cannabis sativa L.) เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ส่วนของเปลือก ล�ำต้น
เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยของกัญชง สารสกัดที่มีสาร CBD เป็น
ส่วนประกอบและมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก รวมทั้งกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัด
กัญชงที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก
		 การน�ำเข้าวัตถุหรือสารจากพืชกัญชาและกัญชง ให้น�ำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล�ำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ของกัญชาและกัญชง
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก�ำหนดอาหารที่ห้ามผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย** ก�ำหนดรายชื่อพืชที่ห้ามใช้
ในอาหาร โดยมีส่วนของกัญชาและกัญชง ดังตารางที่ 2

* ออกภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/290/T_0033.PDF)
** ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/
P424.pdf

16
16
การใช้กัญชา-กัญชงเป็นอาหาร

ตารางที่ 2 ข้อก�ำหนดของกัญชาและกัญชง
ล�ำ
ดับ

ชื่อพืช สั ตว์ หรือส่ วนของพืชหรือสั ตว์
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ

18 Cannabis sativa
L.subsp. sativa

กัญชง หรือที่
มีชื่อเรียกว่า
เฮมพ์ (Hemp)

Cannabis indico Lam กัญชา
Cannabis sativo L (Cannabis)

ส่ วนของพืชหรือสั ตว์

ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสาร ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับ
อนุญาติให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็น
ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
(ก) เปลือก ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วน
ประกอบและต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบิดอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนักแห้ง
(ง) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed
extract)
(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราโฮ
โดรแคนนาบิดอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ
0.2 โดยน�้ำหนักแห้ง
ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสาร ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รบั
อนุญาติให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็น
ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
(ก) เปลือก ล�ำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มยี อดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วน
ประกอบและต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบิดอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนักแห้ง
(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราโฮ
โดรแคนนาบิดอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ
0.2 โดยน�้ำหนักแห้ง

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 14
		 1) ก�ำหนดให้เมล็ดกัญชง น�ำ้ มันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
		 2) ก�ำหนดคุณภาพมาตรฐาน การควบคุมกระบวนการผลิต และการแสดงฉลากของเมล็ด
กัญชง น�ำ้ มันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของเมล็ด
กัญชง
		 3) ก�ำหนดปริมาณสาร THC และสาร CBD ที่ปนเปื้อนในเมล็ดกัญชง น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง รวมถึงก�ำหนดวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ท่เี ชื่อถือได้ (บัญชีแนบท้าย 1)
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		 4) ก�ำหนดชนิดอาหารที่อนุญาตให้ใช้เมล็ดกัญชง น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ด
กัญชง (บัญชีแนบท้าย 2) นอกเหนือจากนี้ ต้องเพิ่มเติมตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 15
		 1) ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ
		 2) ให้น�ำทุกส่วนของกัญชาและกัญชง ที่ปลดจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารได้ ยกเว้น (1) อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก (2) นมดัดแปลงส�ำหรับทารกและ
เด็กเล็ก (3) อาหารเสริมส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก (4) เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน และ (5) อาหารอื่นที่
รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2564 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล ก�ำหนดให้อาหารที่ยกเว้นการใช้กัญชาหรือกัญชงเป็น
ส่วนประกอบข้างต้น ต้องตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total
THC) และสารแคนนาบิไดออล (CBD) ด้วย
		 3) ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงต้องมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน
ดังนี้ (1) ตรวจพบสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ (2) ตรวจพบ
สารแคนนาบิไดออล ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ วิธีการตรวจวิเคราะห์ตาม (1) และ (2) ให้
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยัน ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมา
โตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า
		 “หน่วยบรรจุ (package)” หมายความว่า ภาชนะบรรจุอาหารอันเป็นภาชนะบรรจุยอ่ ยสุดทีห่ มุ้ ห่อ
หรือบรรจุอาหารเพื่อจ�ำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุหน่วยบรรจุย่อยเหล่านั้น (ถ้ามี)
		 4) ก�ำหนดให้ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
• ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”
• ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”
• ข้อความ “ผู้ท่แี พ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน”
• ข้อความ “อาจท�ำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือท�ำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล”
• ข้อความแสดงปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลต่อหน่วยบรรจุ โดยแสดงข้อความ
“มีสาร THC ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัม ต่อหน่วยบรรจุ”
• “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ”
• ค�ำว่า “กัญชา” หรือ “กัญชง” หรือชือ่ ส่วนของกัญชาหรือกัญชงทีใ่ ช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหาร เป็นส่วนหนึง่ ของชื่ออาหาร หรือก�ำกับชื่ออาหาร

18
18
การใช้กัญชา-กัญชงเป็นอาหาร

(** ใช้แนวทางเหมือนเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่ความแตกต่างคือ ไม่ก�ำหนดชนิดอาหาร ให้ใส่ได้
ทุกประเภทอาหารที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น และไม่ก�ำหนดอายุของเด็กที่ห้ามรับประทานอย่างชัดเจน)
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง การได้มาซึง่ ส่วนของกัญชา
หรือกัญชงนั้น ต้องชอบด้วยกฎหมาย และต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ผูผ้ ลิต
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีบันทึกการรับจ่ายส่วนของกัญชาหรือกัญชงไว้ท่สี ถานที่ผลิตด้วย

การเปรียบเทียบกฎหมายแคนาดา-ไทย
และข้อเสนอมาตรการเชิงระบบส� ำหรับการใช้ส่วนต่าง ๆ
ของกัญชา-กัญชงในอาหาร (ยกเว้นเมล็ดกัญชง)
เนื่องด้วยปัจจุบันมีเพียงประเทศแคนาดาที่มีกฎหมายอนุญาตการผลิตและจ�ำหน่ายกัญชาใน
รูปแบบอาหาร (edible cannabis) จึงน�ำมาใช้เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 เรือ่ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็น

1. กรอบกฎหมาย
และระบบการ
ก�ำกับดูแล

แคนาดา

ไทย

ใช้กฎหมายฉบับเดียว คือ
Cannabis Act ในการก�ำกับกัญชา
ตลอดห่วงโซ่อาหาร คือ ตั้งแต่
การปลูก ผลิต จ�ำหน่าย จนถึง
การเก็บข้อมูลอาการอันไม่พึง
ประสงค์

ใช้กฎหมายหลายฉบับในการก�ำกับดูแล จึงมีข้อจ�ำกัด
ในประเด็นความเชื่อมโยงของข้อก�ำหนด ช่องว่างของ
กฎหมาย การด�ำเนินการ และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่
มีความแตกต่างกัน จึงมีผลท�ำให้การท�ำงานมี
ประสิทธิภาพต�่ำหรือไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นการท�ำงานเชิงรุกหรือเชิงรับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดท�ำข้อก�ำหนดของกฎหมายตลอดห่วงโซ่เป็น
ฉบับเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพในการก�ำกับดูแล
2. การใช้กฎหมายหลายฉบับในการก�ำกับดูแล
ควรบูรณาการให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
เช่น กรณีแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามพรบ.อาหาร
พ.ศ. 2522 มีความผิดสูงสุด คือ ปรับไม่เกิน 30,000
บาท เท่านั้น ขณะที่ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มีข้อก�ำหนดกฎหมายที่เข้มงวดหรือ
มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่า
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2. การครอบครอง ก�ำหนดให้แยกสถานทีผ่ ลิต
และการควบคุม ระหว่าง edible cannabis กับการ
กระบวนการผลิต ผลิตอาหารทัว่ ไป เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนข้าม รวมถึงก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิต
(Quality Assurance Person: QAP)
นอกเหนือจากการก�ำหนดให้ต้อง
ขออนุญาตผลิต

อนุญาตให้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเดียวกัน
โดยไม่มีข้อก�ำหนดเฉพาะในเรื่องของการครอบครอง
และการควบคุมการผลิต หรือมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อนข้ามใดๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรก�ำหนดมาตรการการควบคุมการผลิตอาหารที่
มีกัญชาแยกออกจากการผลิตอาหารอื่นทั่วไป หรือ
จัดท�ำข้อก�ำหนด มาตรการ หรือระบบควบคุม
คุณภาพการผลิตเฉพาะส�ำหรับอาหารที่มีกัญชา
เป็นส่วนประกอบ
2. ควรจัดท�ำบันทึกการรับจ่ายกัญชาที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบ (ingredient) ในกระบวนการผลิต และ
บันทึกมาตรการจัดการความเสี่ยงที่พบไว้ท่สี ถานที่
ผลิต
3. ก�ำหนดปริมาณ ก�ำหนดปริมาณของ THC ที่ได้รับ ตามประกาศ ให้ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบิ
ของ THC ที่ได้รับ ไม่เกิน 10 มก ต่อบรรจุภัณฑ์และ นอล ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัม ต่อหน่วยบรรจุ และไม่ควร
จากผลิตภัณฑ์ ต่อการได้รบั 1 วันยกตัวอย่างเช่น บริโภคเกิน วันละ 2 หน่วยบรรจุ สารแคนนาบิไดออล
ถ้า 1 บรรจุภัณฑ์นั้นมีผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ แต่พบว่าหน่วย
แบ่งทานได้ 2 ชิ้นย่อย แต่ละชิ้น บริโภคและหน่วยภาชนะบรรจุ มีความแตกต่างกัน
ต้องมี THC ไม่เกิน 5 มก.ต่อชิ้น เช่น เครื่องดื่ม 1 หน่วยบริโภค คือ 200 มิลลิลิตร
แต่การใช้ข้อก�ำหนดหน่วยบรรจุ หมายถึง เครื่องดื่มที่
ใส่ส่วนของกัญชา หรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ
ไม่ว่าจะขนาดภาชนะ 200 มิลลิลิตร หรือ 1,000
มิลลิลิตร หรือ 1,500 มิลลิตร แต่ละขนาดต้องมี THC
ได้ไม่เกิน 1.6 มก.ต่อขวด ซึ่งข้อก�ำหนดที่แตกต่างกัน
นี้ อาจส่งผลให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคอย่างมาก
เพราะหากผูบ้ ริโภครับประทานอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของกัญชามากกว่า 1 ชนิด เช่น ดื่มเครื่องดื่ม พร้อม
รับประทานคุ้กกี้ ลูกอม อาหารปรุงสุก จะมีโอกาสได้
รับสาร THC มากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และอาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
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ข้อเสนอแนะ
ควรก�ำหนดปริมาณ THC ที่ได้รับ ในแต่ละวันหรือต่อ
หน่วยบริโภค แทนการก�ำหนดต่อหน่วยบรรจุ เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่บริโค
อาหารหลากหลายประเภทต่อวัน รวมถึงมีมาตรการ
การตรวจสอบเฝ้าระวัง หลังออกสู่ตลาดที่เข้มงวด
เพื่อควบคุมการผลิต ปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ และ
การแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
รวมถึงการสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องโทษ
ของการได้รบั THC ในปริมาณสูง และข้อระมัดระวัง
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ
กัญชา กัญชง รวมถึงการแนะน�ำสมาชิกในครอบครัว
ในการเลือกรับประทานได้อย่างถูกต้อง
4. ข้อก�ำหนดส่วน มีข้อก�ำหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับส่วน ไม่มีการก�ำหนดรายละเอียดใดๆ ในประเด็นดังกล่าวนี้
ประกอบที่
ประกอบที่อนุญาตให้ใช้หรือห้าม จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทที่เปิด
อนุญาตให้ใช้หรือ ใช้ในผลิตภัณฑ์ edible cannabis โอกาสให้ใส่กญ
ั ชา-กัญชงเป็นส่วนประกอบได้
ห้ามใช้ใน edible เช่น
ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงและโอกาสที่เด็กและเยาวชน
cannabis
• ห้ามเติมวิตามิน แร่ธาตุ
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ
• ห้ามใช้นโิ คติน หรือเติม
กัญชาค่อนข้างสูง
แอลกอฮอล์
• ก�ำหนดเงื่อนไขกาเฟอีน
ข้อเสนอแนะ
• ก�ำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของ ควรจัดท�ำข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันหรือลด
อาหาร กระบวนการผลิต และ โอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในผู้บริโภคที่
รูปแบบการเก็บรักษาอาหาร
เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เช่น
เพือ่ จ�ำกัดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ก�ำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของชนิดอาหารที่อนุญาต
และโอกาสในการเข้าถึง
ให้ใช้เป็นการเฉพาะ เช่น เฉพาะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดย
เสริมอาหาร หรือเครื่องดื่มในขนาดบรรจุเฉพาะ
เฉพาะเด็กและเยาวชน
5. การแสดงฉลาก 1. ก�ำหนดรายละเอียดการแสดง ไม่มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอายุของผู้บริโภค การแสดง
และภาชนะบรรจุ ฉลาก ทั้งที่อนุญาตและข้อห้าม สัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้
ไว้อย่างชัดเจน การก�ำหนดสี ชัดเจน รวมไปถึงไม่มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับรูปแบบของ
และสัญลักษณ์ เพื่อให้เป็นจุด ภาชนะบรรจุ
เด่นบนฉลากผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน รวมถึง ข้อเสนอแนะ
การก�ำหนดรูปแบบภาชนะบรรจุ ควรก�ำหนดรายละเอียดการแสดงฉลากและภาชนะ
ที่ป้องกันการเข้าถึงของเด็กเล็ก บรรจุเพิ่มเติม เช่น การจ�ำกัดอายุผู้บริโภค ปริมาณ
2. ก�ำหนดอายุของผู้ที่สามารถ
การบริโภค การแสดงสัญลักษณ์ตามรูปแบบที่ก�ำหนด
บริโภค edible cannabis ไว้
ให้ชัดเจนบนฉลาก และการใช้ภาชนะบรรจุที่ป้องกัน
ชัดเจน คือ อายุต้องไม่ต�่ำกว่า การเข้าถึงของเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัตไิ ด้
19 ปี ซึ่งช่วยท�ำให้การบริหาร ถูกต้อง และน�ำไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค
จัดการและการสื่อสารกับ
ได้โดยง่าย
ผู้บริโภคท�ำได้ง่าย
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6. ช่องทางการ
จ�ำหน่าย และการ
ก�ำกับดูแลการ
จ�ำหน่ายใน
ลักษณะอาหาร
ปรุงส�ำเร็จพร้อม
รับประทาน เช่น
ร้านอาหาร คาเฟ่

ก�ำหนดช่องทางการจ�ำหน่าย
ปริมาณการจ�ำหน่าย และ
คุณสมบัติของผู้จ�ำหน่ายไว้อย่าง
ชัดเจน โดยผู้จ�ำหน่ายต้องได้รบั
ใบอนุญาตและควบคุมการ
จ�ำหน่าย โดยต้องแยกการ
จ�ำหน่ายอาหารทีม่ ีกัญชาเป็นส่วน
ประกอบออกจากการจ�ำหน่าย
อาหารทั่วไป กล่าวคือ
ให้จ�ำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์
กัญชา เพื่อควบคุมผู้บริโภค
ที่ใช้บริการได้

อ้างถึง (ร่าง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ�ำหน่ายอาหารประเภทปรุงส�ำเร็จที่น�ำส่วน
ของพืชกัญชง-กัญชา มาใช้ในการท�ำ ประกอบ หรือ
ปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร ไม่มขี ้อ
ก�ำหนดหรือการควบคุมรายละเอียดดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะ แต่ระบุให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สถานประกอบกิจการอาหารในการสื่อสารข้อมูล
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทราบ
โดยที่มิได้มกี ารก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้ประกอบ
การที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศไว้แต่อย่างใด (ประกาศฯ
ดังกล่าว ยังไม่ออกเป็นกฎหมาย หากไม่มกี ฎหมายนี้
จะขาดมาตรการส�ำคัญส�ำหรับควบคุมช่องทางการ
จ�ำหน่ายในร้านอาหาร คาเฟ่ หรือสถานที่จ�ำหน่าย
อาหารที่ปรุงจ�ำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็น
จุดเสี่ยงต่อผู้บริโภคได้)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรก�ำหนดรายละเอียดของข้อความที่ต้องการให้
ผู้ประกอบการสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบในประเด็น
ความปลอดภัยและผลต่อสุขภาพ รวมทั้งการให้
ความรู้ท่ถี ูกต้องแก่ผู้บริโภคในการดูแลตนเอง
เมื่อเกิดอันตรายและอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
บริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา
2. ควรก�ำหนดมาตรการการควบคุมก�ำกับดูแลช่อง
ทางการจ�ำหน่าย คุณสมบัติของผู้จ�ำหน่าย-ผู้ซ้อื
ปริมาณการจ�ำหน่าย และบทลงโทษให้ชดั เจน เช่น
ห้ามขายออนไลน์ ห้ามขายให้ผู้ท่มี อี ายุต�่ำกว่า
25 ปี การใช้ใบไม่ควรเกิน 4 ใบ

22
22
การใช้กัญชา-กัญชงเป็นอาหาร

ประเด็น

แคนาดา

ไทย

7. ระบบการตรวจ
ติดตามเฝ้าระวังและ
รายงานอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการ
บริโภค

Canada’s national Cannabis
Tracking and Licensing System
(CTLS) เชื่อมโยงตั้งแต่การปลูก
จนถึงการจ�ำหน่ายตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ก�ำกับติดตามการใช้ท่ไี ม่ถูก
กฎหมาย รวมถึงการรายงาน
อาการอันไม่พึงประสงค์ท่เี กิดขึ้น
ในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา
รูปแบบต่างๆ ซึ่งข้อมูลจากระบบ
นี้สามารถน�ำมาใช้วเิ คราะห์ปัญหา
และก�ำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้

ระบบการตรวจสอบการอนุญาต มีเพียงส่วนของ
แหล่งเพาะปลูกเท่านั้น แต่ไม่ได้เชื่อมโยงไปจนถึงการ
ผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น การจัดการปัญหาหากเกิด
อาการอันไม่พึงประสงค์จงึ ไม่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากขาดข้อมูลส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดท�ำระบบการตรวจติดตามเฝ้าระวังและรายงาน
อาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคอาหารที่มีส่วน
ประกอบของกัญชา เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ผลกระทบจากการใช้กัญชาเป็นอาหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบรายงานการวิจัยที่รายงานถึงปัญหาจากการใช้กญ
ั ชา ดังนี้
1. วัยของผู้บริโภคที่แตกต่างกันท�ำให้ต้องพิจารณาถึงประโยชน์จากการได้รับกัญชาและการได้
รับกัญชาโดยไม่ได้ต้งั ใจ 17,18,19
ผู้บริโภคในวัยต่าง ๆ มีสภาวะของร่างกายที่แตกต่างกัน วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และ
มีพฒ
ั นาการทางร่างกายและสติปญ
ั ญารวมทัง้ ความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง เด็กเป็นกลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาส
ได้รับหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบและมักเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การรับประทาน
โดยไม่ได้ต้งั ใจ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและจัดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างมาก ส่วนใหญ่เด็กอายุ
8 เดือนถึง 12 ปี ได้รับกัญชาโดยการรับประทาน (oral ingestion) และรูปแบบกัญชาที่เด็กได้รบั คือ
รูปแบบกัญชาเรซิน (cannabis resin) เนื่องจากเด็กสับสนกับช็อกโกแลตแท่ง (chocolate bar) รองลงมา
เป็นคุกกี้ผสมกัญชา นอกจากนี้ยังได้รับในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ การสูดดมโดยตรง (passive smoking)
กัญชาทางการแพทย์ (medical cannabis) บราวนี่ (brownies) เค้ก (cake) ลูกกวาด (candies) ข้าวโพด
คั่ว (popcorn) เครื่องดื่ม (beverages) และน�้ำมันกัญชง (hemp oil) สีของลูกกวาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูด
เด็กได้ เด็กที่รับประทานกัญชาแสดงอาการซึม (Lethargy) มากที่สุด รองลงมามีอาการเดินเซ (ataxia)
นอกจากนี้ ยังพบภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ (tachycardia) รูม่านตาขยาย (mydriasis) และกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง (hypotonia) อาการรุนแรงที่พบ คือ ภาวะกดการหายใจ (respiratory depression) และชัก
(seizure) ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสาร THC ส่งผลให้เด็กต้องอยู่โรงพยาบาลนานกว่าผลิตภัณฑ์กัญชาที่
ปราศจากสาร THC
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เนือ่ งจากสมองของเด็กวัยรุ่น (adolescent) อายุ 12-15 ปี มีการแสดงออกของตัวรับแคนนาบินอยด์
(cannabinoid receptors) มาก ส่งผลให้ไวต่อสาร THC และส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของระบบต่าง ๆ
ของร่างกาย ถ้าเด็กได้รบั กัญชาเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อการพัฒนาระบบประสาทได้ ในกรณีที่
เด็กได้รับกัญชาในระยะสั้นๆ จะก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน (euphoria) ความรู้สึกผ่อนคลาย
(relaxation) และความรับรู้ของประสาทที่ไวเพิ่มมากขึ้น (sensory intensification) ในขณะเดียวกันก็ก่อให้
เกิดอาการวิตกกังวล (anxiety) และความหวาดระแวง (paranoia) ในเด็กอายุ 12-15 ปีทมี่ ปี ระวัตคิ ดิ อยาก
ฆ่าตัวตายนั้น การบริโภคกัญชาจะส่งผลเสริมให้เด็กเหล่านี้มีความคิดอยากฆ่าตัวตายมากขึ้น ดังนั้น
ต้องมีการซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติต้องการฆ่าตัวตายและภาวะซึมเศร้า (depression)
ก่อนท�ำการรักษาโรคด้วยกัญชา การบริโภคกัญชาอาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุและเกิดการบาดเจ็บโดยไม่ได้
ตั้งใจได้ เช่น อุบัตเิ หตุจากการใช้ยานพาหนะ การตกจากรถจักรยานยนต์ อุบัตเิ หตุนี้เกิดจากความ
ไม่ตั้งใจ ขาดความระมัดระวัง ผนวกกับผลข้างเคียงของการใช้กญ
ั ชาขณะขับรถ การใช้กัญชาในเด็ก
วัยรุน่ ท�ำให้เด็กวัยรุน่ กล้าแสดงพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอันตรายมากขึน้ กัญชาส่งผลต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือดเนื่องจากตัวรับชนิด CB2 พบได้ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac myocyte) และ
กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดท�ำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmias) จนถึงภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndromes) อาการปวดหน้าอกเป็นอาการทีพ่ บได้ในเด็กวัย
รุ่นที่สูบกัญชามากกว่าการบริโภคด้วยวิธีอื่น
กัญชาส่งผลให้เด็กวัยรุ่นรับรู้และเรียนรู้การออกเสียงช้า 20 หลังจากวัยรุ่นบริโภคกัญชาไปแล้วนาน
12 ชัว่ โมง ผลจากการใช้กญ
ั ชาในปริมาณมากและบ่อยท�ำให้การเรียนรูข้ องเด็กวัยรุน่ เกิดความบกพร่อง
ขาดความสนใจในการเรียนและเกิดปัญหาในการศึกษาเล่าเรียน ชักน�ำไปสู่ปัญหาทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
Halladay et al., 2018 พบว่าผู้ใหญ่วยั 18-25 ปี มีแนวโน้มบริโภคกัญชามากขึ้น 21 กัญชาท�ำให้
ผู้ใหญ่มีความสามารถในการจ�ำและการรับรู้ลดลง เนื่องจากกัญชาขัดขวางการท�ำงานของระบบ
memory learning network แต่ความบกพร่องในด้านความจ�ำ การรับรู้ รวมทั้งการออกเสียงนี้ทุเลา
ได้เมื่อผู้บริโภคหยุดบริโภคกัญชา (Schuster et al., 2018) กัญชาส่งผลท�ำให้ผู้ใหญ่เพศชาย 22 (อายุ
24-28 ปี) เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้และความจ�ำ เกิดความวิตกกังวล เกิดภาวะเฉื่อยเนือย ไม่
ยินดียินร้าย (anhedonia) มากกว่าวัยรุ่น (อายุ 16-17 ปี) 23
ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
กลุ่มหนึ่งที่มีจ�ำนวนผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่กฎหมายของแคนาดาอนุญาตให้จ�ำหน่ายกัญชาได้
จากการบริโภคกัญชาพบอาการสมองเสือ่ ม (cognitive impairment) ผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อการหกล้ม
เนื่องจากเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำ (risk of hypotension-related falls) ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
(arrhythmia) และการเกิดอันตรกิริยากับยาอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 16
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2. สถานะของผู้บริโภคและผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วย
โรคตับ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคจิตเภท
กัญชาส่งผลต่อทารกในครรภ์ ท�ำให้น�้ำหนักแรกคลอดของทารกต�่ำและประสบกับภาวะ long-term
neurologic sequelae และเนื่องจากกัญชาส่งผลต่อการพัฒนาระบบประสาทของทารกที่อยู่ในครรภ์
ดังนัน้ จึงห้ามใช้กญ
ั ชาในหญิงตัง้ ครรภ์เพือ่ บรรเทาอาการคลืน่ ไส้และอาเจียน สาร Tetrahydrocannabinol
เป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมันและถูกขับออกมาในน�้ำนม หญิงให้นมบุตรที่บริโภคกัญชามากส่งผลให้
มีอัตราส่วนของ milk-to-plasma เท่ากับ 8 : 1 ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่สูง นอกจากนั้นยังพบสาร
เมตาบอไลท์ของกัญชาในอุจจาระและปัสสาวะของเด็กทารก ดังนั้น กัญชาอาจส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบประสาทในเด็กทารกได้ 24
3. พฤติกรรมการบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชามีหลากหลาย 17 ได้แก่ คุกกี้ ช็อกโกแลต
ลูกกวาด ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การ
รับประทานคุกกี้ร่วมกันกับลูกกวาด ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับกัญชาและสารพฤกษเคมีในปริมาณ
มากเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้
ดังนั้น จากข้อมูลความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งอาจป้องกันได้โดยการควบคุมฉลาก ท�ำให้
David Hammond. 25 (2021) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์ Cannabis
แก่ผู้บริโภค และได้จดั ท�ำข้อเสนอหลักการ 5 ข้อในจัดท�ำข้อมูลบนฉลากเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคและ
ป้องกันการได้รบั เกินขนาด ดังนี้
			 1) แสดงปริมาณสาร THC ให้ชดั เจนเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ
			 2) แสดงขนาดมาตรฐาน (standard dose) หรือปริมาณสาร THC ที่เหมาะส�ำหรับการบริโภค
(serving of THC) บนฉลากและปริมาณต้องไม่มากเกินกว่าทีก่ �ำหนดและต้องไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ
ต่อผู้บริโภค
			 3) การติดฉลากต้องมีค�ำแนะน�ำถึงปริมาณสาร THC หรือขนาดที่ก่อให้เกิดอาการต่างๆ
			 4) การแสดงถึงสาร THC บนฉลากต้องแสดงทุกบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบ
unit-dose packaging เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้บริโภค
			 5) การแสดงฉลากควรมีความชัดเจนและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ
		 นอกจากนี้ ต้องมีการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาอย่างถูกต้องสูป่ ระชาชน หญิงตัง้ ครรภ์
หญิงให้นมบุตร และผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัว
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4. รูปแบบในการได้รับกัญชา (route of administration) ที่แตกต่างส่งผลต่อการออกฤทธิ์
กัญชาที่บริโภคด้วยวิธกี ารกินมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ (onset) ที่ยาวกว่าการสูบและมีช่วงของ
การออกฤทธิ์ (duration) ที่นานกว่า หลังจากการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อเป็นอาหารไปแล้วนาน
4 ชั่วโมง (onset) จึงเกิดอาการและอาการเกิดขึ้นได้นานถึง 8 ชั่วโมง ท�ำให้ผู้บริโภคเห็นว่า รับประทาน
กัญชาเข้าไปแล้วแต่ไม่เห็นมีอาการใดแสดงออกมา จึงเพิ่มขนาดรับประทาน ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับ
กัญชาในปริมาณมากเกินไป (overdose) หรือบริโภคกัญชาเกินขนาด (over consumption) ท�ำให้เกิด
อาการต่อจิตประสาทตามมา 24

บทสรุป
ถึงแม้ว่า รายงานผลกระทบจากการใช้กญ
ั ชาเป็นอาหาร จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษของ THC
เป็นส่วนใหญ่ และคาดการณ์ว่า ใบกัญชาและกัญชงของประเทศไทย จะมีสาร THC ในปริมาณน้อย
แต่จากรายงานอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า มีสาร THC ประมาณ 0.5 % และการไม่ได้ก�ำหนดปริมาณ
การใช้ทชี่ ดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอาหารปรุงสด ก็อาจได้รบั สาร THC ทีส่ งู กว่าขนาดทีก่ �ำหนด และ
อาจท�ำให้มปี ัญหาได้ นอกจากนี้ สาร CBD ถึงแม้ไม่ได้เป็นสารเสพติด แต่ในร่างกายมนุษย์มตี ัวรับ
(receptor) สาร CBD และ THCเป็นจ�ำนวนมาก และร่างกายเองก็มีสารคล้ายคลึงกับ CBD และ THC
เรียกว่า endocannabinoids ซึ่งมีการจับกับตัวรับและส่งผลต่อการท�ำงานของร่างกายได้หลายระดับ
ในคนหนุม่ สาว การได้รบั สาร CBD ทีม่ ากเกินควร อาจส่งผลยับยัง้ การสร้าง endocannabinoids ธรรมชาติ
ท�ำให้มีอาการขาดสารเหล่านี้ และก่อโรคบางอย่างได้ ในวัยสูงอายุ มีรายงานว่า การสร้างสาร
endocannabinoids ลดลง แม้การได้รับสาร CBD อาจเป็นการทดแทนสาร endocannabinoids ที่สร้าง
โดยธรรมชาติก็จริง แต่พบว่า การสร้างที่ลดลงนั้น ไม่ได้ลดลงในปริมาณที่เท่ากันในทุกคน ซึ่งสังเกต
ได้ว่าแต่ละคนมีการตอบสนองต่อกัญชาไม่เท่ากัน บางคนใช้ในขนาดน้อยถึงปานกลาง ไม่แสดงความ
ผิดปกติใดใด แต่บางคนสัมผัสปริมาณน้อยมาก ก็แสดงปัญหาทางกายภาพแล้ว โดยที่ไม่มีใครบอก
ได้ว่า แต่ละบุคคลจะมีความไวมากน้อยเท่าไร ดังนั้น จึงเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง ร่างกายของบางคน
จะตอบสนองต่อยาในขั้นน้อยจนถึงรุนแรงได้ จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่สัมผัสกับผู้ที่ใช้ใบกัญชา
เป็นอาหาร เคยพบรายที่กินเพียง 4 ใบ ความดันโลหิตลดลง และมีอาการวิงเวียน ลุกขึ้นนั่งหรือยืน
ไม่ได้หลายวัน ดังนั้น หากยังไม่มีวธิ ีการตรวจวัดปริมาณ endocannabinoids ที่อยู่ในร่างกายที่ชดั เจน
แล้ว การรับประทานใบกัญชาหรือใบกัญชง เป็นความเสีย่ งทีผ่ บู้ ริโภคควรได้ตระหนักและตัดสินใจเลือก
ใช้ด้วยตนเอง อนึ่ง สาร CBD เป็นสารที่เกิดอันตรกิริยาต่อยาได้หลายชนิด ผ่านทางเอนไซม์ตบั เช่น
CYP2C19, CYP3A4 Harvard Health Blog ได้แนะน�ำให้ระมัดระวังว่าสาร CBD อาจเปลี่ยนแปลง
การออกฤทธิ์ของยาหลายกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษา เช่น ยา warfarin, ยาที่มีผลต่อการควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ, amiodarone หรือ ยารักษาไทรอยด์ (levothyroxine) รวมถึงยากันชัก เช่น
clobazam, lamotrigine, และ valproate
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อนึ่ง สายพันธุ์กญ
ั ชาและกัญชงที่ปลูกในประเทศไทยมีค่อนข้างหลากหลาย ปริมาณของสาร THC
และ CBD ในแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกัน และไม่มกี ฎหมายหรือกฎกระทรวงใด ๆ ที่ควบคุมให้มีการ
วิเคราะห์ปริมาณสารเหล่านัน้ และแจ้งให้ผผู้ ลิตอาหารรายย่อยหรือผูบ้ ริโภคทราบ ในการบริโภคอาหาร
ผสมกัญชาทีป่ รุงสดนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมเพิม่ เติมเพือ่ สุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
จะเห็นได้วา่ การอนุญาตให้ใช้ใบกัญชาและกัญชงในอาหารนัน้ แม้จะมีการควบคุมปริมาณทีม่ ใี นอาหาร
ส�ำเร็จรูป เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาก็จริง แต่อนั ตรายที่เกิดจากสาร THC และ CBD ก็ยัง
อาจเกิดขีน้ ได้ จากประเด็นต่าง ๆ ทีม่ กี ารวิจยั มาแล้ว อีกทัง้ ยังไม่พบการควบคุมการน�ำมาใช้ในอาหาร
ปรุงสด ซึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ท่มี ีโรคประจ�ำตัว ดังนั้น การ
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวงกว้าง ทั่วถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ภาครัฐต้องกระท�ำ
ในทางปฏิบัติ เภสัชกรเป็นบุคคลากรทางการแพทย์กลุ่มหนึ่ง ที่น่าจะมีส่วนช่วยในการให้ความรู้แก่
ประชาชน ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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