
 กฎระเบียบการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชา กัญชง กระท่อม 
  และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย 
  

     ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เปา้หมาย ปีพ.ศ. 2565 
 

 
 

โดย นฤมล คงทน 
ผู้จัดการกลุ่มประเมินความปลอดภัยและสารสกัด 
สถาบันอาหาร 
 

23 มิถุนายน 2565 



 ประกาศ สธ. เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 

 
 

มีผลบังคับใช้วันที่  9  มิถุนายน  2565   

สารสกัดจากกัญชง กัญชา ยังเป็น ยส. 5 
ยกเว้น  
• สารสกัดที่มีปริมาณ THC ≤ 0.2% โดย
น ้าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจาก
กัญชา กัญชงที่ปลูกภายในประเทศ    

 

• สารสกัดจากเมล็ดกัญชาหรือเมล็ดกัญชงที่
ปลูกภายในประเทศ  

ส่งผลให ้
• น าส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชงที่ไม่ควบคุม
เป็น ยส.5 มาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ขายได้  

 

• โดยต้องด าเนินการตามกฎหมายของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

เมล็ด ช่อดอก และส่วนต่างๆ จากพืชกัญชา  
กัญชง ไม่เป็น ยส. 5 



  การขออนุญาตกัญชง กัญชาตลอดโซ่อุปทาน (ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 2565) 

  ปลูก   สกัด   ผลิตผลิตภัณฑ์/ น าเข้า 

• ไมต่้องขออนุญาตปลูก  
• ประชาชน/ ผู้ประกอบการ              
จดแจ้งการปลูกผ่านช่องทาง 

 

   1. App “ปลูกกัญ“ 
     บนระบบ Android, IOS 
 

     2. เว็บไซด์ของ อย.  
   Plookganja.fda.moph.go.th  
 

• การน าเข้าเมล็ดพันธ์/ส่วนของพืช 
กัญชง กัญชา ต้องขออนุญาต
จากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรฯ 

•  การผลิตสารสกัดจากทุก
ส่วนของกัญชง กัญชา 
(ยกเว้นเมล็ด) ต้องขอ
อนุญาตผลิต จากกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด อย. 
 

** สารสกัดจากพืชกัญชง 
กัญชาที่ปลูกในประเทศ
และมี THC ≤ 0.2% 

w/w ไม่เป็นยาเสพติด ** 
 

    

ผลิต 
• ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนต่างๆ ของกัญชง กัญชา หรือมีสาร
สกัดกัญชง กัญชา (THC ≤ 0.2% w/w) เป็นส่วนประกอบ 
ต้องขออนุญาต ตามข้อก าหนดของกฎหมายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และยา  

 

•  หน่วยงานให้อนุญาต 
   อาหาร  กองอาหาร 
   เครื่องส าอาง กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
   สมุนไพร  กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
   ยา  กองยา 
 

น าเขา้ 
• ห้ามน าเข้ากัญชง กัญชา เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต  
   อาหาร เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 

• ห้ามน าเข้าสารสกัด จากทุกส่วนของกัญชง กัญชา 
   ยกเว้น เพ่ือการศึกษาวิจัย หรือหน่วยงานรัฐน าเข้ามา 
   เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
 

    
 



  การขออนุญาตกัญชง กัญชาตลอดโซ่อุปทาน (ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 2565) 

จดแจ้งการปลูก
กัญชา กัญชง 
 

1. เพ่ือดูแลสุขภาพ 
 

2. เพ่ือดูแลผู้ปว่ย ของ 
   การแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 

3. เพ่ือในเชิงพาณิชย ์
 



  กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. อาหาร 2565 ที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง  

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 424) เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือ
จ าหน่าย 

 ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 425) เรื่อง เมล็ดกัญชง น  ามันจากเมล็ดกัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญ
ชง น  ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง  

  ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 427) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

      ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 428) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสาร
เตตราไฮโดรแคนนาบินอลและสารแคนนาบิไดออล  

26 ก.พ. 2564 

 5 มี.ค. 2564 

24 ก.ค. 2564 

24 ก.ค. 2564 

    

 ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 429) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็น
ส่วนประกอบ 

28 ส.ค. 2564 



  ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 424) 2564 เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต  
  น าเข้า หรือจ าหน่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตั้งแต่วันท่ี  9  มิถุนายน  2565  ช่อดอกกัญชาและกัญชง, เมล็ดกัญชา ยังคงไม่สามารถน ามาผลิตอาหารได ้   



  คุณภาพมาตรฐานเมล็ดกัญชง น ้ามันเมล็ดกัญชง 

 ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 425) 2564  

 ให้เมล็ดกัญชง น ้ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมลด็กัญชง   
หรือน ้ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชงเป็น อาหารควบคุมเฉพาะ  

 
 
 

  ความชื น ไม่เกิน 10% 
  Total THC  ไม่เกิน   5 mg/ kg 
  CBD          ไม่เกิน   3 mg/ kg 
  แคดเมียม    ไม่เกิน   0.3 mg/ kg 
  ตะกั่ว         ไม่เกิน   10 mg/ kg 
   
 
 

 คุณภาพมาตรฐานเมล็ดกัญชง  
 
 

 Total THC  ไม่เกิน   1 mg/ kg 
  CBD          ไม่เกิน   3 mg/ kg 
  เหล็ก         ไม่เกิน   5 mg/ kg 
  ทองแดง      ไม่เกิน  0.4 mg/ kg 
     
 
 

 เมล็ดกัญชงที่ใช้ผลิตน ้ำมันต้องได้มำโดยชอบด้วย 
    กฎหมำย 
 มีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต/ วิธีผลิตตำม GMP 
 มีบันทึกกำรรับจ่ำยเมล็ดกัญชงที่ใช้ผลิตน ้ำมันเก็บไว้

ที่สถำนที่ผลิต 

   เมล็ดกัญชงต้องได้มำโดยชอบ    
   ด้วยกฎหมำย 

ค่ำสะพอนิฟิเคชัน, ค่ำไอโอดีน  
สำรที่สะพอนิฟำยไม่ได้  
ค่ำของกรด, ค่ำเพอร์ออกไซด ์
น ้ำและสิ่งที่ระเหยได้ที่อุณหภูมิ 105 °C 
ปริมำณสบู,่ สิ่งอ่ืนที่ไม่ละลำยน ้ำ 

  คุณภาพมาตรฐานน ้ามันเมล็ดกัญชง 

สำรหนู ปรอท. ดีบุก, อะฟลำท็อกซิน, ยำฆ่ำแมลง แคดเมียม, ตะกั่ว,สำรหนู ปรอท. ดีบุก, อะฟลำท็อกซิน, ยำฆ่ำแมลง 



   คุณภาพมาตรฐานโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 

 คุณภาพมาตรฐาน โปรตีนจากเมล็ดกัญชง 

• เมล็ดกัญชงที่ใช้ผลิตโปรตีนต้องได้มำโดยชอบด้วย
กฎหมำย 

• มีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต/ วิธีผลิตตำม GMP 
• มีบันทึกกำรรับจ่ำยเมล็ดกัญชงที่ใช้ผลิตโปรตีนเก็บ

ในสถำนที่ผลิต 

ความ 
ชื น 

ปริมาณ            
โปรตีน 

Total 
THC  

(mg/ kg) 

CBD 
(mg/ kg) 

โปรตีน จำกเมล็ดกัญชง
หรือจำกกำกเมล็ดกัญชง  

ไม่เกิน 
10% 

ไม่น้อย
กว่ำ 
30% 

ไม่เกิน 2  ไม่เกิน 3  

โปรตีนเข้มข้น จำก
เมล็ดกัญชง  (Hemp 
protein concentrate) 

ไม่เกิน 
10% 

ไม่น้อย
กว่ำ 
65% 

ไม่เกิน  
0.15 

ไม่เกิน 3 

โปรตีนสกัด จำกเมล็ด 
กัญชง (Hemp protein 
isolate) 

ไม่เกิน 
10% 

มำกกว่ำ  
90% 

ไม่เกิน  
0.15 

ไม่เกิน 3 

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 425) 2564  



  คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดกัญชง 

 เงื่อนไขคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบ
ของเมล็ดกัญชง  น ้ามันและโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 425) 2564  



   การแสดงฉลากอาหารจากเมล็ดกัญชง 

การแสดงฉลากและค าเตือนเพ่ิมเตมิ 

  “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 
   “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” 
   “อาจมีสาร THC, CBD ซึ่งผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารดังกล่าวควรระวังในการรับประทาน” 
      
 

ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบของโปรตนีจากเมล็ดกัญชง  

  “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร : มีโปรตีนจากเมล็ดกญัชง”  
 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีเมล็ดกัญชง หรือน ้ามันจากเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 

   “ผลิตภัณฑ์นี ให้กรดไขมันกลุม่โอเมกา้ 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิก และกรดไขมันกลุม่โอเมกา้ 3 ได้แก่ กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก  
      ใน 1 (หน่วย) มีน  ามันจากเมล็ดกญัชง (ระบุ) มก. ประกอบด้วย กรดไลโนเลอิก (ระบุ) มก. กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก  
      (ระบุ) มก.” 
 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

   “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจ า”   
      “ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” 

 

 ไม่อนุญาต 
• การกล่าวอ้างชนิดและปริมาณ, การกล่าวอ้าง

ทางสุขภาพของสาร Total THC และ CBD 
• แสดงรูปภาพ สัญลักษณ์ ข้อความส่วนอ่ืนๆ  

ของกัญชง หรือในความหมายท านองเดียวกัน 
  

    ยกเว้น ส่วนของเมล็ดกัญชงที่ใช้เป็น 
      ส่วนประกอบ 

 

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 425) 2564  



   ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 427) 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
   ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

ให้ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชงเป็น อาหารควบคุมเฉพาะ  

 

ส่วนของกัญชา 
ส่วนของพืชกัญชำ (Cannabis) 
ชื่อวิทยำศำสตร์  
Cannabis indica Lam., Cannabis sativa L.  
เฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตในไทยเท่ำนั น 
 

 

ส่วนของกัญชง 
ส่วนของพืชกัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp) 
ชื่อวิทยำศำสตร์  
Cannabis sativa L. sub sp. sativa 
เฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตในไทยเท่ำนั น 
 

   ใบ เปลือก ล าต้น 
เส้นใย  

ก่ิงก้าน    ราก    

  เมล็ดกัญชา, ช่อดอกกัญชา, ช่อดอกกัญชง  
 
 



   ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 427) 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
   ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

•  เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทำน 
•  หำกมีอำกำรผิดปกติ ควรหยุดรับประทำนทันที 
•  ผู้ท่ีแพ้หรือไวต่อสำร THC หรือ CBD ควรระวังในกำรรับประทำน 
• อำจท้ำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรือ 

ท้ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
•  มีสาร THC ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัม ต่อหน่วยบรรจุ 
•  ไม่ควรบริโภค เกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ 
• ค้ำว่ำ “กัญชำ” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชำหรือกัญชง

ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอำหำรเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออำหำรหรือ
ก้ำกับชื่ออำหำร 

 
  
THC  (Delta-9-Tetrahydrocannabinol)  

          ไม่เกิน  1.6  มิลลิกรัม/ หน่วยบรรจ ุ
 CBD  (Cannabidiol)         

           ไม่เกิน  1.41  มิลลิกรัม/ หน่วยบรรจ ุ
      
 

 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำ หรือกัญชง ต้องได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย 
 

 มีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต/ วิธีผลิตตำม GMP 
 

 มีบันทึกกำรรับจ่ำยส่วนของกัญชำหรือกัญชงไว้ท่ีสถำนท่ีผลิต 

 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

* หน่วยบรรจุ (package) : ภำชนะบรรจุอำหำรอันเป็นภำชนะ 
  บรรจุย่อยสุดที่หุ้มห่อหรือบรรจุอำหำรเพ่ือจ้ำหน่ำย 

การแสดงฉลากต้องมี ค าเตือน 



   ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 427) 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
   ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

 ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต 



    
  ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 428) 2564 เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ีสารปนเป้ือน       ชน 
  ชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอลและสารแคนนาบไิดออล  
  

  
 
 
    

  ต้องตรวจไม่พบสาร Total THC และ CBD ปนเป้ือนใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

• อำหำรทำรก อำหำรสูตรต่อเนื่องส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
• นมดัดแปลงส้ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส้ำหรับ

ทำรกและเด็กเล็ก 
• อำหำรเสริมส้ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
 

• เครื่องดื่มท่ีผสมกาเฟอีน 

** ไม่พบ คือ ตรวจวิเครำะห์ Total THC ไดน้้อยกว่ำ 0.1 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 
                ตรวจวิเครำะห์  CBD ได้น้อยกว่ำ 0.2 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 



    
   ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 429) 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี   
   สารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 
 

 

  
 
 

 สารสกัดแคนนาบิไดออล  
 สำรสกัดที่มีสำรแคนนำบิไดออล (CBD) เป็นส่วนประกอบ 
ซึ่งสกัดจำกพืชกัญชำ หรือกัญชง และต้องมีสำรเตตรำ
ไฮโดรแคนนำบินอล (THC) ไม่เกิน 0.2 % (w/w)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 คุณภาพมาตรฐานสารสกัดแคนนาบิไดออล 
 

 มปีริมำณสำร  CBD ไม่น้อยกว่า  30% (w/w) 

 มปีริมำณสำร  THC  ไม่เกิน  0.2 % (w/w) 
 อำจมีหรือผสมวัตถุอื่นท่ีไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

เพ่ือช่วยในกระบวนกำรผลิต 
 
 

   อาหารที่ใช้สารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบตามกฎหมาย 

 

  
 
 

   
    
      การผลิต  ต้องได้สำรสกัด CBD  โดยชอบด้วยกฎหมำย  
                   ต้องควบคุมกระบวนกำรผลิตวิธีกำรผลิตตำม GMP 
                       
 
 
 
 
 
 
 

ก้ำหนดให้ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบเปน็ อาหารควบคุมเฉพาะ 



    
   ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 429) 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี   
   สารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 
 

 

•  เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทำน 
•  หำกมีอำกำรผิดปกติ ควรหยุดรับประทำนทันท ี
•  ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสำร THC หรือ CBD ควรระวังในกำรรับประทำน 
• อำจท้ำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรือ ท้ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
• ค้ำว่ำ “สำรสกัดแคนนำบิไดออล” หรือ “แคนนำบิไดออบ” หรือ “CBD“ หรือค้ำที่มี

ควำมหมำยท้ำนองเดียวกันนี  เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออำหำรหรือก้ำกับช่ืออำหำร 

ค าเตือน 

การแสดงฉลาก ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 



    
  ร่างประกาศ สธ. (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เรื่อง ชาจากใบกัญชาหรือกัญชง 
 

 
 ชาจากใบกัญชาหรือกัญชง  คือ 

• ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกใบของกัญชำ และกัญชง ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติด  
   เฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตในประเทศเทำ่นั น  
• ผ่ำนกระบวนกำรท้ำให้แห้ง /อำจผ่ำนกำรบดหยำบ หรือลดขนำด  
• มีจุดมุ่งหมำยเพื่อน้ำไปบริโภคโดยกำรชงกับน ้ำร้อน  

คุณภาพมาตรฐานชาจากใบกัญชา/กัญชง  

•   ความชื นไม่เกิน 10% ของน  าหนัก 
• ก าหนดปริมาณการใช้ใบกัญชาหรือกัญชง  

     ไม่เกิน 1 กรัม ต่อการบริโภค 1 ครั ง 
• จุลินทรีย์ท่ีท้ำให้เกิดโรค  
• สำรปนเปื้อน 
• สำรพิษตกค้ำง 
• วัตถุเจือปนอำหำร 

การบรรจุ  

• ใบกัญชำหรือกัญชงทีผ่่านการบดหยาบ/ ลดขนาด               
ต้องบรรจลุงซองเยื่อกระดำษเป็นภำชนะบรรจุย่อยสุดเพื่อขำย 

 

• ยกเว้น ใบกัญชำหรือกัญชงทีไ่ม่ได้ผ่ำนกำรบดหยำบ/ลดขนำด          
อำจบรรจุในภำชนะอื่นนอกเหนือจำกซองเยื่อกระดำษ 

  อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  

• ส่วนของใบกัญชำหรือกัญชง ต้องได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย  
• มีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต/ วิธีกำรผลิตตำม GMP 
• มีบันทึกกำรรับจ่ำยส่วนของกัญชำหรือกัญชงเก็บไว้ที่สถำนที่ผลิต 

หมายเหตุ : ร่างประกาศ สธ. ฉบับนี ส าหรับรับฟังความเห็น ยังไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้ 



    
  ร่าง ประกาศ สธ. (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เรื่อง ชาจากใบกัญชาหรือกัญชง 
 

การแสดงฉลาก  

   ค าเตือน 
 

•  “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทำน”  
•  “หำกมีอำกำรผิดปกติ ควรหยุดรับประทำนทันที”  
•  “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสำร THC หรือ CBD  ควรระวังในกำรรับประทำน”  
•  “อำจท้ำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรือท้ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”  
•   “ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยจิตเวช”  
•   “ไม่ควรรับประทำนผง ใบ หรือกำกที่เหลือจำกกำรชง โดยตรง” 
•   ค้ำว่ำ “ใบกัญชำ” หรือ “ใบกัญชง” เป็นส่วนหนึ่งของช่ืออำหำรหรือก้ำกับชื่ออำหำร  

หมายเหตุ : ร่างประกาศ สธ. ฉบับนี ส าหรับรับฟังความเห็น ยังไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้ 



    
  ร่าง ประกาศ สธ. (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เรื่อง ชาจากใบกัญชาหรือกัญชง 
 

การแสดงฉลาก  

  วิธีการใช้ 
 

•  “รับประทำนครั งละ 1 ซอง โดยชงในน้ำร้อน 180-250 มิลลิลิตร นำนประมำณ  5 นำที”   
    ชาท่ีบรรจุในซองเยื่อกระดาษ  
•  “รับประทำนครั งละ 1 กรัม (....ใบ) โดยชงในน้ำร้อน 180-250  มิลลิลิตร นำนประมำณ 5 นำที”  
     ชาท่ีไม่ได้ผ่านการบดหยาบ/ ลดขนาด อำจบรรจุในภำชนะอื่นนอกเหนือจำกซองเยื่อกระดำษ  
•  “รับประทำนครั งละ ...ซอง โดยชงในน้ำร้อน 180-250 มิลลิลิตร นำนประมำณ 5 นำที” (ควำมที่เว้นไว้ให้ 
     ค้ำนวณใบกัญชำหรือกัญชงไม่เกิน 1 กรัม) ชาท่ีผสมส่วนประกอบอื่นตามข้อ 3 (6) และบรรจุในซองเยื่อ 
     กระดาษ 
• “รับประทำนครั งละ ... โดยชงในน ้ำร้อน 180-250 มิลลิลิตร นำนประมำณ 5 นำที” (ควำมที่เว้นไว้ใหร้ะบุ

ปริมำณที่แนะน้ำ โดยค้ำนวณใบกัญชำหรือกัญชงไม่เกิน 1 กรัม) ชาทีผ่สมส่วนประกอบอื่นตามข้อ 3 (6) 
ซึ่งไม่ได้ผ่านการบดหยาบหรือลดขนาด อำจบรรจุในภำชนะอื่นนอกเหนือจำกซองเยื่อกระดำษ 

หมายเหตุ : ร่างประกาศ สธ. ฉบับนี ส าหรับรับฟังความเห็น ยังไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้ 



   การแก้ไขประกาศ สธ. ฉบับที่ 245, 247 และ 249  

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 424) เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือ
จ าหน่าย 

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 425) เรื่อง เมล็ดกัญชง น  ามันจากเมล็ดกัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมลด็  
กัญชง น  ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง  

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 427) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 428) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิด 
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลและสารแคนนาบิไดออล  

    

       ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 429) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีสารสกัดแคนนาบิได
ออลเป็นส่วนประกอบ 

 

ท่ีมำ : กำรก้ำกับดูแลผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีมีกัญชำ กัญชง ภำยใต้ พ.ร.บ. อำหำร  พ.ศ. 2522, น.ส. นฤมล ฉัตรสง่ำ  กองอำหำร  อย.  

หลัง 9 มิ.ย. 2565 ส่วนของกัญชา กัญชง
ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ยังคงเดิม 

• แก้ไขข้อก าหนดที่อ้างถึงกฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดให้เป็นปัจจุบัน 

• ยกเลิกข้อก าหนด CBD 

• ยกเลิกข้อก าหนด CBD 
• แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับสาร THC 
• แก้ไขการแสดงฉลาก 
• เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับอาหารที่ผลิต

เพื่อการส่งออกเท่านั น 

• เพิ่มเติมรายละเอียดสารสกัด CBD 
   ปรุงแต่งชนิดละลายน  า 
• แก้ไขเงื่อนไขการใช้สารสกัด CBD 

ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 



    
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับกัญชง  
 

   

ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม จัดท ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับกำรผลิตสินค้ำ 

  จำกพืชกัญชง 6 มำตรฐำน ซ่ึงเป็น มอก. เกี่ยวกับอำหำร 3 มำตรฐำน  
      



  

 

  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการในการน าใบกัญชา                    
ปรุง-ประกอบอาหาร  ของกรมอนามัย  

   



   ค าแนะน าการใช้ใบกัญชาปรุง-ประกอบอาหาร  กรมอนามัย  



   ค าแนะน าการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของใบกัญชา 



     ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม 

ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 430) มีผลบังคับใช้              
วันที่  6  มกราคม  2565   

ก าหนดให้  
 

• กระท่อมทั้งต้นและสารสกัดจากกระท่อมยังคง
เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย 

 

  ยกเว้น 
 

    1.  ผ่านการประเมินความปลอดภัยตาม 
       เง่ือนไขประกาศ สธ.(ฉบับที่ 376)  
       ว่าด้วยอาหารใหม่ (Novel Food)  
 

    2. ผลิตเพ่ือการส่งออกเท่านั้น  
       โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ 
       ประเทศคู่ค้า 



      ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ : น ้าใบกระท่อม 

 
• ก าหนดกรรมวิธกีารผลิต 
 

• ก าหนดขนาดและวธิีใช้ 
    ขนาดรับประทานน ้าใบกระท่อม  
    ต้องมีไมทราไจนีน ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน 
  

• ก าหนดข้อห้ามใช้ 
  

• ค าเตือน 
    - ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 7 วัน 
    - ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์น้ีร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมี 
      ส่วนประกอบของกระท่อม 
    - ไม่ควรรับประทานร่วมกับผลติภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบ 
      ของแอลกอฮอล์ 

ค าแนะน าการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 



    การน ากระท่อมมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ : น ้าใบกระท่อม 

ข้อก าหนดคณุภาพเฉพาะ 
 

  ผลวิเคราะห์ปรมิาณของไมทราไจนีน ในขนาดการใช้ 
  ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน (กรณีมีส่วนประกอบหลายชนิดใน 
   ผลิตภัณฑ์ อาจค านวณปรมิาณไมทราไจนีน จากน ้าใบกระท่อมต้ัง 
   ต้นได้)  
 

ภาชนะบรรจ ุ 
   หน่ึงหน่วยบรรจุให้มีปรมิาณของไมทราไจนีน  
   ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม  
 

การแสดงฉลาก 
 

   แสดงข้อความ 
   “มีปริมาณไมทราไจนีน ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อ 
    หน่วยบรรจุ” 

ค าแนะน าการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 



   หน่วยงานตรวจวิเคราะห์สารส าคัญและความปลอดภัย 

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญ คุณภาพและความปลอดภัย
กัญชา  กัญชง กระท่อม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ 
 
  
 

              

                 สถาบันอาหาร 
 
 
 

                 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

                 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง   
                 (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 
                 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
 
                 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) สวทช.   

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

•  วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
     - กลุ่มแคนนำบินอยด์ (CBD,CBDV, CBGA, CBG, CBN, CBC,  

             CBDA, THCV, d8-THC,  d9-THC, THCA และ Total THC) 

       -  Mitragynine 

•  วิเคราะห์ด้านความปลอดภัย (เคมี, จุลชีววิทยา) 
• วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
• วิเคราะห์ Fatty acid profile  (โอเมกา 3, 6, 9) 



ขอบคุณค่ะ 
 
 

กลุ่มประเมินความปลอดภัยและสารสกัด 
 

สถาบันอาหาร 
 

โทร 0-2422-8688 ต่อ 5500 - 5505 
 


