
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง 

กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง (hemp)                20 มกราคม 2564 

.  
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หัวข้อน าเสนอ 
1. ข้อมูลองค์ประกอบของเมล็ดกัญชง 

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่ห้ามผลิต  

     น าเข้าหรือจ าหน่าย 

2.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง  

     โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 

3. แผนการด าเนินงาน 
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เมล็ดกัญชง (Hemp seed)  
- องค์ประกอบทั่วไปของเมล็ดกัญชง ได้แก่ น้ ามันมากกว่าร้อยละ 30 โปรตีนร้อยละ 25 ใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ  
- น้ ามันจากเมล็ดกัญชงประกอบด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสายโซ่ยาว (Polyunsaturated fatty acids, PUFAs)  
  มากกว่าร้อยละ 80 และเป็นแหล่งของกรดไขมันจ าเป็น 2 ชนิด ได้แก่ linoleic acid (18:2 omega 6) และ  
  alpha-Linolenic acid (18:3 omega 3) นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย gamma-linolenic acid (18:3 omega 6) และ 
 stearidonic acid (18:4 omega 3) ด้วย 
- โปรตีนส าคัญที่เป็นองค์ประกอบในเมลด็กัญชง ได้แก่ edestin และ albumin ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูง ย่อยง่าย  
   และประกอบด้วยกรดอะมิโนจ าเป็นหลายชนิด โดยเฉพาะอาร์จินีน (J.C.Callaway, 2004)  
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THC และ CBD 
ไม่พบหรือพบน้อยมาก 

ในเมล็ดกัญชง 



หัวข้อน าเสนอ 
1. ข้อมูลองค์ประกอบของเมล็ดกัญชง 

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่ห้ามผลิต  

     น าเข้าหรือจ าหน่าย 

2.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง  

     โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 

3. แผนการด าเนินงาน 
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** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559**  
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มติคณะอนุกรรมการวิชาการ (อ.1) และอนุกรรมการบริหารจัดการ (อ.2) 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ 

2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. …. ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืช
หรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร และ (ร่าง) บัญชีท้ายประกาศฯ  

2.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ ามัน
จากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
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2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ….  
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร และ (ร่าง) บัญชีท้ายประกาศฯ  
 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ส่วนของพืชหรือสัตว์ 

18 Cannabis indica Lam. 
Cannabis sativa L.  

กัญชา หรือที่มีชื่อเรียกว่า มาริฮัวนา 
(Marijuana) 

ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด 
(Extracts) 

Cannabis sativa L. subsp. 
sativa 

กัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ 
(Hemp) 

ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด 
(Extracts) ยกเว้น เมล็ดกัญชง 
(Hemp seed) ** 

 ปรับชื่อวิทยาศาสตร์กัญชาและกัญชงให้ถูกต้องชัดเจน 
 พิจารณาส่วนที่ยกเว้นจากบัญชีท้ายประกาศฯ 

หมายเหตุ : ** อยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ อ.2  
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2.2  (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  ..  ) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ ามันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
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Hemp seed oil 

Hemp seed protein 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

• นิยาม 
• คุณภาพมาตรฐานเมล็ดกัญชง 
• ควบคุมปริมาณสารปนเปื้อน 
• Total THC ≤ 5mg/kg 
• CBD ≤ 3 mg/kg 
• แคดเมียม ≤ 0.3 mg/kg 
• ตะกั่ว ≤ 10 mg/kg 

• นิยามน้ ามันจากเมล็ดกัญชง/โปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
• ระบบคุณภาพ (GMP) ในการผลิต/วิธีการผลิต 
• คุณภาพมาตรฐานน้ ามันและโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
• ควบคุมปริมาณสารปนเป้ือน (Total THC, CBD) 
• Hemp seed oil: Total THC ≤ 5mg/kg, CBD ≤ 3 mg/kg 
• Hemp seed protein: Total THC ≤ 0.15 mg/kg,  
                                    CBD ≤ 3 mg/kg 

• นิยามผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
• ระบบคุณภาพ (GMP) ในการผลิต 
• คุณภาพมาตรฐาน 
• ควบคุมปริมาณสารปนเปื้อน  
    (Total THC, CBD)-ตามวัตถุดิบ 
• การแสดงฉลากและค าเตือนเพิ่มเติม 

ให้เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ ามันจาก 
        เมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 



ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” (ต่อ)  

 Food supplement การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  
และมีข้อก าหนดข้อความเพ่ิมเติม ดังนี้  

1) “ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิก และกรดไขมัน 
      กลุ่มโอเมก้า 3 ได้แก่ กรดแกมมา-ไลโนเลนิก ใน 1 แคปซูล มีน้ ามันจากเมล็ดกัญชง (ระบุ) มก.  
      ประกอบด้วย กรดไลโนเลอิก (ระบุ) มก. กรดแกมมา-ไลโนเลนิก (ระบุ) มก.”  
      เฉพาะกรณีมีส่วนประกอบน้ ามันจากเมล็ดกัญชง  
2) “ผู้อายุต่ ากว่า 20 ปี สตรมีีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ห้ามรับประทาน”  
3) “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” 
4) “อาจมีสาร THC และ CBD ซึ่งผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารดังกล่าวควรระวังในการรับประทาน” 
5) “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร : มีโปรตีนจากเมล็ดกัญชง” เฉพาะกรณีมีส่วนประกอบโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
6) อื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 

การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
          ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่อง ฉลากโภชนาการ 

การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
          ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร 
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ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” (ต่อ)  

 Food supplement 

ไม่อนุญาตการกล่าวอ้างชนิดและปริมาณ รวมทั้งการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
ของ Total THC และ CBD  
          เนื่องจากสารทั้งสอง จัดเป็นสารปนเปื้อนในเมล็ดกัญชง  
 
ไม่อนุญาตการแสดงรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความส่วนอื่นๆ ของกัญชง หรือในความหมายท านอง

เดียวกัน ยกเว้นส่วนของเมล็ดกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ 
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หัวข้อน าเสนอ 
1. ข้อมูลองค์ประกอบของเมล็ดกัญชง 

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่ห้ามผลิต  

     น าเข้าหรือจ าหน่าย 

2.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง  

     โปรตีนจากเมล็ดกัญชงและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 

3. แผนการด าเนินงาน 
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ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
และวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร (อ.1) 

(ด้านวิชาการ) 

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดคุณภาพมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการในการก ากับ 
ดูแลอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (อ.2) 

(ด้านบริหารจัดการ) 

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศฯ และเวียนประเทศสมาชิก 
องค์การการค้าโลก ตามกติกา WTO  

คณะอนุกรรมการฯ อ.2  

คณะกรรมการอาหาร ก่อน เสนอ รมว.สธ. ลงนาม 

ประกาศฯ ลงราชกิจจานุเบกษา 

ขั้นตอนการประกาศฯ  

-ประชุมจ านวน 7 ครั้ง  
- ได้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  อ้างอิงตามข้อกฎหมาย 
  และข้อมูลวิชาการปัจจุบันด้านความปลอดภัยอาหาร  จ านวน 2 ฉบับ 

ประชุมจ านวน 1 ครั้ง (10 มิ.ย.63) 
-  เห็นชอบในสาระส าคัญที่เสนอจากอนุกรรมการฯ อ.1  
- ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   จ านวน 2 ฉบับ 

  เวียนประชาพิจารณ์และ ประเทศสมาชิก WTO  จ านวน 2 ฉบับ 
    (กติกา WTO ให้เวียนประชาพิจารณ์อย่างน้อย 60 วันปฏิทิน) 
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กรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อสาระส าคัญ เช่น กรอบกฎหมาย  
  ต้องเสนอเข้าอนุกรรมการฯ อ.2 อีกคร้ังก่อน 

คาดว่าจะด าเนินการให้เสร็จภายใน 30 มีนาคม 2564 
     (กรณีไม่มีต้องเวียนประชาพิจารณ์อีกคร้ัง)  
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- จบการน าเสนอ - 


