
	

 
 

คำแนะนำการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาหรือกัญชง ที่ได้รับการยกเว้น

จากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 
ประเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชาจากใบกัญชา รูปแบบชง (infusion tea) 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร   ชาจากใบกัญชา 
1.1 ชื่อสามัญไทย    กัญชา 
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ    Cannabis  
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์    Cannabis sativa L. 
1.4 ส่วนที่ใช้    ใบทีไ่ม่ติดกับช่อดอก (fan leaves) 

2. กรรมวิธีการผลิต 
1) นำใบมาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง 
2) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง  
3) อาจนำมาทำการย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กลง 
4) บรรจุผงใบหรือใบลงซองเยื่อกระดาษหรือซองปิดสนิท ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท 

3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
- มกีลุ่มสารที่มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 

4. ขนาดและวิธีใช ้
รับประทานครั้งละ 1 ซอง โดยแชซ่องในนำ้ร้อน 180-250 มิลลิลิตร นานประมาณ 5 นาท ีวันละ 1 ครั้ง  

5. ข้อห้ามใช ้ 
ไม่ม ี

6. คำเตือน  
- ไม่ควรรับประทานผงหรือใบโดยตรง 
- ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง 
- ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี  
- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยจิตเวช 

7. ข้อควรระวัง 
- ควรระวังการประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์หรือกาเฟอีน 
- ควรระวังการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร หลังจากดื่มชานี ้
- ควรระวังการใช้ในผู้ที่มีความผิดปกติของตับและไต 

8. อาการไม่พึงประสงค ์
อาจเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอน ความดันโลหิตต่ำ 

9. ส่วนประกอบอื่น ๆ (วัตถุเจือปนอาหาร) 
ไม่ม ี

10. การเก็บรักษา 

เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส  
11. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

 (1) ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค 
- ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มก./กก. 



	

 
 

- แคดเมียม ไม่เกิน 0.3 มก./กก. 

- สารหนูทั้งหมด ไม่เกิน 2 มก./กก.  
- ปรอท ไม่เกิน 0.5 มก./กก. 

- Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม 
- Clostridium spp. ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม 

- Salmonella spp. ตรวจไม่พบใน 25 กรัม 
- E. coli น้อยกว่า 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น 

ทั้งนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ตาม (1) ข้างต้นนั้น ต้องออกโดยห้องปฏิบัติการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาให้การยอมรับ  

(2) ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ ์
น้ำหนักต่อซอง ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้าของน้ำหนักต่อซองที่ได้รับอนุญาต

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ์
12. ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ ์
เป็นไปตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมเีงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้

1. แสดงข้อความคำเตือนด้วยตัวอักษรสีแดง ตัดกับพื้นฉลาก และตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจน 
 

  



	

 
 

คำแนะนำการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาหรือกัญชง ที่ได้รับการยกเว้น

จากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 
ประเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชาจากใบกัญชง รูปแบบชง (infusion tea) 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร   ชาจากใบกัญชง 
1.1 ชื่อสามัญไทย    กัญชง 
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ    Hemp  
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์    Cannabis sativa L. 
1.4 ส่วนที่ใช้    ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก (fan leaves) 

2. กรรมวิธีการผลิต 
1) นำใบมาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง 
2) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง  
3) อาจนำมาทำการย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กลง 
4) บรรจุผงใบหรือใบลงซองเยื่อกระดาษหรือซองปิดสนิท ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท 

3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
- มกีลุ่มสารที่มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 

4. ขนาดและวิธีใช ้
รับประทานครั้งละ 1 ซอง โดยแชซ่องในนำ้ร้อน 180-250 มิลลิลิตร นานประมาณ 5 นาท ีวันละ 1 ครั้ง  

5. ข้อห้ามใช้  
ไม่ม ี

6. คำเตือน  
- ไม่ควรรับประทานผงหรือใบโดยตรง 
- ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง 
- ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี  
- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยจิตเวช 

7. ข้อควรระวัง 
- ควรระวังการประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์หรือกาเฟอีน 
- ควรระวังการขับขีย่านพาหนะ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร หลังจากดื่มชานี ้
- ควรระวังการใช้ในผู้ที่มีความผิดปกติของตับและไต 

8. อาการไม่พึงประสงค ์
อาจเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอน ความดันโลหิตต่ำ 

9. ส่วนประกอบอื่น ๆ (วัตถุเจือปนอาหาร) 
ไม่ม ี

10. การเก็บรักษา 

เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส  
11. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

 (1) ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค 
- ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มก./กก. 



	

 
 

- แคดเมียม ไม่เกิน 0.3 มก./กก. 

- สารหนูทั้งหมด ไม่เกิน 2 มก./กก.  
- ปรอท ไม่เกิน 0.5 มก./กก. 

- Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม 
- Clostridium spp. ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม 

- Salmonella spp. ตรวจไม่พบใน 25 กรัม 
- E. coli น้อยกว่า 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น 

ทั้งนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ตาม (1) ข้างต้นนั้น ต้องออกโดยห้องปฏิบัติการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาให้การยอมรับ  

(2) ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ ์
น้ำหนักต่อซอง ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้าของน้ำหนักต่อซองที่ได้รับอนุญาต

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ์
12. ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ ์
เป็นไปตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมเีงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้

1. แสดงข้อความคำเตือนด้วยตัวอักษรสีแดง ตัดกับพื้นฉลาก และตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจน 
 

 
 

	

 


