
กลุ ม กําหนดมาตรฐาน กองอาหาร  

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา  

1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกตามความในพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒        

เรื่อง ชาจากพืช



ความเปนมา
2

อย. เห็นควรใหปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ชาสมุนไพร

เพื่อใหสอดคลองกับผลิตภัณฑที่มีจําหนาย  ซ่ึงในปจจุบันมีประกาศฯ ที่เกี่ยวของ 

จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก

๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ชาสมุนไพร 

(๑๕ รายการ) 

๒. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดรายชื่อพืชหรือ

สวนของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับชาสมุนไพร  (๓ รายการ)

จํานวนรวม ๑๘ รายการ



ความเปนมา (ตอ)
3

บัญชีรายชื่อพืชและสวนของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับชาจากพืช ทาย ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร            

พ.ศ. ๒๕๒๒  เร่ือง ชาจากพืช 

บัญชีชื่อพืชท่ีอนุญาตใน

เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิทซ่ึงสามารถแปรรูปเปนชาได 

พืชตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข(ฉบบัที่ ๒๘๐) พ.ศ.๒๕๔๗

เรื่อง ชาสมุนไพร (๑๘ รายการ)

พืชท่ีมีการอนุญาตเปน         

ชาสมุนไพรในตางประเทศ

รวบรวมรายชื่อพืชที่ใชแปรรูปเปนวัตถุดิบสําหรับชา 

โดยอางอิงจากขอมูลวชิาการและขอมูลการอนุญาต



4

 ตรวจสอบขอมูลความปลอดภัยจากขอมลูวชิาการ ตามหลกัเกณฑการพิจารณาพืช

สําหรับเปนชาสมนุไพรท่ีเปนอาหาร และความเหมาะสมทางเทคโนโลยกีารผลิตอาหาร

 ตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิทยาศาสตร ของพืชท่ีเปน Accepted name จากฐานขอมูล ๔ แหง 

(๑) กลุมงานพฤกษศาสตรปาไม สาํนักวิชาการปาไม กรมปาไม 

(๒) เว็บไซตThe Plant List-A working list of all plant species ซ่ึงเปนฐานขอมลูช่ือพฤกษศาสตร

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยความรวมมือของ Royal Botanic Gardens, Kew และ Missouri 

Botanical Garden 

(๓) เว็บไซตฐานขอมลูสหรัฐอเมรกิา (Natural Resources Conservation Service; NRCs)

(๔) เว็บไซตฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพระดับโลก (Global Biodiversity Information 

Facility;  GBIF) 

 จัดเรียงลาํดับตามตัวอกัษรภาษาอังกฤษ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและอางอิง 

 กําหนดการแสดงขอความคําเตือนบนฉลากผลิตภัณฑชาสมนุไพร สําหรับกลุมผูบรโิภคที่มีความเสี่ยง

ความเปนมา (ตอ)



ตัวอยาง ฐานขอมูลวิชาการที่ใชในการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร

(๑) กลุมงานพฤกษศาสตรปาไม สาํนักวิชาการปาไม กรมปาไม

http://www.dnp.go.th/botany/index.html 



ตัวอยาง ฐานขอมูลวิชาการที่ใชในการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร

(๒) เว็บไซตThe Plant List-A working 

list of all plant species ซ่ึงเปน

ฐานขอมลูช่ือพฤกษศาสตรของประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยความรวมมอืของ Royal 

Botanic Gardens, Kew และ Missouri 

Botanical Garden 

http://www.theplantlist.org/



ตัวอยาง ฐานขอมูลวิชาการที่ใชในการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร

(๓) เว็บไซตฐานขอมลูสหรัฐอเมรกิา (Natural Resources Conservation Service; NRCs)

https://plants.sc.egov.usda.gov/java/



ตัวอยาง ฐานขอมูลวิชาการที่ใชในการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร

(๔) เว็บไซตฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพระดับโลก (Global Biodiversity 

Information Facility;  GBIF) https://www.gbif.org/



ตัวอยาง ฐานขอมูลวิชาการทีใ่ชในการตรวจสอบชือ่วทิยาศาสตร

(๕) เว็บไซตฐานขอมลูพรรณไม 

องคการสวนพฤกศาสตร

http://www.qsbg.org/Database/plantdb/

index.asp



ความเปนมา (ตอ)
10

การดําเนินงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหา

และวินิจฉัยในเชงิวิชาการเกี่ยวกับอาหาร (อ.๑) 

(ดานวิชาการ)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพ

มาตรฐาน และหลกัเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และ

มาตรการในการกํากับดูแลอาหาร ตาม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ (อ.๒)

ประชาพิจารณ (ราง) ประกาศฯ และเวียนประเทศ

สมาชิกองคการการคาโลก ตามกติกา WTO

และประสานราชบัณฑิตยสภา เพื่อตรวจสอบคํา 
ถอดศัพท-ทับศัพทใหถูกตอง 

มติคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ

 ๑. เกณฑการพิจารณาการนําพืชเปนสวนประกอบในชาจากพืช

เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณารายชื่อพืชและสวนที่ใชใน 

(ราง) บัญชีแนบประกาศฯ

๒. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  ..  ) พ.ศ. ... 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง 

ชาจากพืช

๓. (ราง) รายชื่อพชืและสวนของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรบัชา

จากพืช บัญชีแนบทาย (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัตอิาหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เร่ือง ชาจากพืช



เกณฑการพิจารณาการนําพืชเปนสวนประกอบในชาจากพืชเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพิจารณารายชื่อพืชและสวนที่ใชในบัญชีแนบทายประกาศฯ
     

ประวัติการใชเปนอาหาร หรือบริโภคในรูปแบบชาจากพืชที่เปนอาหารมากกวา ๑๕ ป 

และไมพบสารพิษธรรมชาติ (Natural toxin) หรือสารอ่ืนท่ีอาจมีอันตรายตอสุขภาพ 

และ

วิธีการบริโภค ตองไมมีขอบงใช ไมจํากัดขนาดรับประทาน และไมจํากัดกลุมผูบริโภค

เปนการเฉพาะ และ

วัตถุประสงคการบริโภค ตองไมมีความมุงหมายหรือหวังผลในเชิงบําบัด บรรเทา 

ปองกัน รกัษาโรค ไมมีความมุงหมายใหผลตอการทํางานของรางกายใหดีขึ้น

ความเปนมา (ตอ)



การดําเนินงาน

ประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณากําหนด

คณุภาพมาตรฐาน และหลักเกณฑ วธิีการ 

เง่ือนไข และมาตรการในการกํากบัดูแลอาหาร 

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ (อ.๒)

รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการเวียน

ประชาพจิารณ

ความเปนมา (ตอ)

มติคณะกรรมการฯอาหาร เหน็ชอบ

๑. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่  ..  ) 

พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เร่ือง ชาจากพืช

๒. (ราง) รายชื่อพชืและสวนของพชืที่ใชเปนวตัถดุบิ

สําหรับชาจากพชื บัญชีแนบทาย (ราง) ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ออก

ตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เร่ือง ชาจากพืช
คณะกรรมการอาหาร



สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความใน

พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เร่ือง ชาจากพืช ที่มีการปรับแกไข โดยสรุปเปนดังนี้

ปรับปรุงอารัมภบท

ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง ชาสมุนไพร ลงวนัที่      

๔ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใช (ราง) ประกาศฯ นี้แทน

กําหนดนิยาม “ชาจากพืช” 

กําหนดพืชที่ใชเปนชาจากพืช ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในบัญชีรายช่ือพืช

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน สําหรับชาจากพืช  เชน ความชื้น จุลินทรียกอโรค วัตถุเจือปน

อาหาร สารปนเปอน  

กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับชาจากพืช ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุที่เกีย่วของ 

เชน การแสดงฉลาก ภาชนะบรรจอุาหาร GMP

กําหนดบทเฉพาะกาล 

กําหนดวันบังคับใช 



ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  เรื่อง ชาจากพืช

ชื่อเดิม ชื่อใหม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 

๒๘๐) พ.ศ.๒๕๔๗ เร่ือง ชาสมุนไพร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เร่ือง ชาจากพืช 



15ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกตามความในพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  เรื่อง ชาจากพืช

โดยมีสาระสาํคัญที่แกไข สรุปไดดังน้ี  

๑.ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง ชาสมนุไพร ลงวันที่ ๔ ม.ิย. ๒๕๔๗

๒. แกไขชื่อประกาศกระทรวงฯ และนยิามเปน “ชาจากพืช”เพ่ือความชัดเจนสอดคลองและครอบคลุมกับวธิีการผลิต ดังนี้

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมนุไพร พ.ศ.

๒๕๖๒
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒

“สมุนไพร” หมายความวา “ผลิตผลธรรมชาติที่

ไดจากพชื สัตว จลุชพี หรือแรที่ใชผสม ปรุงหรือ

แปรสภาพ” 

นิยามเดิม

“ชาสมนุไพร” หมายความวา ผลิตภณัฑที่ไดจากสวนตาง ๆ ของพืช ซ่ึง

มไิดแปรสภาพ โดยมีจดุมุงหมายเพื่อนําไปบริโภคโดยการตมหรือชงกับ

น้ํา

นิยามใหม 

“ชาจากพชื” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนตางๆ ของพืช ที่

ผานกระบวนการทาํใหแหง อาจผานการบดหยาบหรือลดขนาด    

โดยมีจดุมุงหมายเพื่อนําไปบริโภคโดยการตมหรือชงกบัน้ํา



ขอ๔ กาํหนด พืชที่ใชเปนชาจากพืช ใหเปนไปตามที่กาํหนดในบัญชีรายชื่อพืช

ขอกําหนดเดิม ขอกําหนดใหม

ขอ ๔ พืชตามขอ ๓ ใหเปนไปตามที่กําหนดในบัญชี

รายชื่อพืชและสวนของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับ

ชาจากพืชทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ พืชตามขอ ๓ ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในบัญชีรายชื่อพืชและสวนของพืชท่ีใชเปน

วตัถุดิบสาํหรับชาจากพืชทายประกาศนี้ [และ

รายชื่ อ เพิ่ม เ ติมตามที่ รั ฐมนตรีประกาศ

กําหนด]



๕. ปรบัปรงุขอกําหนดบางสวนเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ

ป. สธ. (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๗  “ชาสมุนไพร” ป. สธ. (ฉบบัที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ “ชาจากพืช” 

๑. มีความชื้นตามมาตรฐานที่กําหนดในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ

ตามกฎหมายวาดวยยา ในกรณีที่ ไมมีมาตรฐานกําหนดไว ใหมี

ความชื้นไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของน้ําหนกั

๑. มีความชื้นไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของน้ําหนัก

๒. ไมมีจลุินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ๒. จุ ลินทรียที่ทํา ให เกิดโรคให เปนไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวาดวยมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

๓. ไมมีสารเปนพิษจากจุลินทรีย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช สาร

ปนเปอน หรือสารเปนพิษอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตราย เวนแต

ดังตอไปนี้ 
สารหนู     ≤ 0.2 มก./ อาหาร 1 กก. 

แคดเมียม  ≤ 0.3 มก./ อาหาร 1 กก. 

ตะกั่ว       ≤ 0.5 มก./ อาหาร 1 กก. 

ทองแดง    ≤ 5 มก./ อาหาร 1 กก. 

สังกะสี      ≤ 5 มก./ อาหาร 1 กก. 

เหล็ก        ≤ 15 มก./ อาหาร 1 กก. 

ดีบุก         ≤ 250 มก./ อาหาร 1 กก. 

ซัลเฟอรไดออกไซด  ≤ 10 มก./ อาหาร 1 กก. 

๓. (๑) ตรวจพบสารปนเปอนไมเกินปริมาณสูงสุดที่กําหนดตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยมาตรฐานอาหารที่มีสาร

ปนเปอน 

   (ครอบคลมุถึง 

สารหนู     ≤ 0.2 มก./ อาหาร 1 กก. (สภาพพรอมบริโภค) 

แคดเมียม  ≤ 0.3 มก./ อาหาร 1 กก. (ลักษณะแหง) 

ตะก่ัว       ≤ 0.5 มก./ อาหาร 1 กก. (สภาพพรอมบริโภค)

ดีบุก         ≤ 250 มก./ อาหาร 1 กก. 

ปรอททั้งหมด (total mercury) 0.02 มก./ อาหาร 1 กก. 

     แอฟลาทอกซินทั้งหมด ≤ 20 ไมโครกรัม/อาหาร 1 กก. )

(๒) ขอ ๕(๓) สารพิษตกคาง ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุวาดวยอาหารที่มีสารพิษตกคาง
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ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรยีที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด

(1) พืชตามบัญชีชาสมุนไพร

(2) พืชตามบัญชีชื่อพืชที่อนุญาตใหใชใน
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปดสนิท

แซลโมเนลลา
(Salmonella spp.)

ไมพบใน 25 กรัม (g)

สแตฟโลค็อกคัส ออเรยีส 
(Staphylococcus aureus)

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม

(CFU/g)

ขอกําหนดจุลินทรยีที่ทําใหเกดิโรค



ผลิตภัณฑ

ชนิดโลหะหนัก (mg/kg)

แคดเมียม ดีบุก ตะก่ัว
ปรอท

ทั้งหมด

สารหนู

ทั้งหมด

(1) พืชตามบัญชี     
ชาสมุนไพร

0.3 

คาํนวณใน
ลักษณะแหง

250* 0.5 0.02* 2

(2) พืชตามบัญชีชื่อ

พืชที่อนญุาตใหใชใน

เคร่ืองด่ืมในภาชนะ
บรรจุที่  ปดสนิท

- 250* 1* 0.02* 2*

หมายเหตุ: (-) เปนคาที่กําหนดสําหรับวัตถุดิบตามลักษณะเฉพาะท่ีระบุไว กรณีเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปซึ่งมีลักษณะตางไปจากท่ีระบุไว เชน ถูกทําให

แหง หรือถูกนํามาคืนรูป หรือถูกทาใหเจือจางจะตองคํานวณคาปริมาณสูงสุดของสารปนเปอนนั้นใหมจากสัดสวนน้ําหนักของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

สุดทายท่ีได

(*) อาจไมจําเปนตองตรวจวิเคราะหหากมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนวาอาหารนั้นไมมีความเส่ียงของการปนเปอน และสามารถเลือกตรวจ

วิเคราะหเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑสุดทายก็ได



5. ปรบัปรงุขอกําหนดบางสวนเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ

ป. สธ (ฉบับท่ี 280) พ.ศ. 2557  “ชาสมุนไพร” ป. สธ. (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ “ชาจากพืช” 

4. “ขอ ๔(๔) ไมมียาแผนปจจุบันหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย

วาดวยการนั้นแลวแตกรณ”ี

คงเดิม

4. “ขอ ๕(๕) ไมมียาแผนปจจุบันหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย

วาดวยการนั้นแลวแตกรณ”ี

3. “ขอ ๔ (๖) ไมมีสี” 3. “ขอ  ๕(๖) การใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุ เจือปน

อาหาร” (กําหนดหามใชสีสําหรับผลิตภัณฑนี้ ในหมวด

อาหาร ๑๔.๑.๕) 

4. “ขอ ๔ (๖) ไมมกีารปรุงแตงกล่ิน รส ดวยวตัถอุื่น 

นอกจากพืชที่ระบใุนบญัชแีนบทายประกาศตามขอ ๓ 

หรือใบ ยอด และกานที่ยงัออนอยูของตนชาในสกุล 

Camellia”

คงเดิม

4. “ขอ  ๕(๗) ไมมีการปรุงแตงกล่ิน รส ดวยวัตถุอ่ืน 

นอกจากพืชที่ระบุในบัญชีทายประกาศตามขอ ๔ หรือ

ใบ ยอด และกานที่ ยังออนอยูของตนชาในสกุล 

Camellia”
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๕. ปรบัปรงุขอกําหนดบางสวนเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ

ป. สธ. (ฉบับท่ี ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ “ชาสมนุไพร” ป. สธ. (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ “ชาจากพืช” 

๕. “ขอ ๕ ผูผลิตหรือผูนําเขาชาจากพืช เพื่อจําหนาย 

ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บ

รักษาอาหาร”

คงเดิม

๕. “ขอ ๖ ผูผลิตหรือผูนําเขาชาจากพืช เพื่อจําหนาย 

ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิต และการเก็บ

รักษาอาหาร”

๖. “ขอ ๖ การใชภาชนะบรรจุชาจากพืช ใหปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจ”ุ

คงเดิม

๖. “ขอ ๗ การใชภาชนะบรรจุชาจากพืช ใหปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจ”ุ

๗. “ขอ ๗ การแสดงฉลากของชาจากพืช ใหปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย ฉลาก”

๗. “ขอ ๘ การแสดงฉลากของชาจากพืช ใหปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย การแสดงฉลาก

ของอาหารในภาชนะบรรจุ และตองแสดงคําเตือน

เพ่ิมเติม ตามที่ระบุไวในบัญชีแนบทายฯ ดวย” 



กําหนดบทเฉพาะกาล 

      ขอ ๙ ใหผูผลิต หรือผูนาเขาเพ่ือจาหนาย หรอืผูจาหนายชาจากพืชดังตอไปน้ี ตองปฏบิตัิ

ใหถกูตองตามประกาศฉบับน้ี ภายในสองปนับแตวนัท่ีประกาศน้ีใชบังคับ

        (๑) ชาจากพืชตามรายช่ือพืชในบัญชรีายชื่อพืชและสวนของพืชท่ีใชเปนวัตถุดิบสาหรบัชาจากพืช

ทายประกาศน้ี ท่ีไดรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 280) พ.ศ. 2547

เรื่อง ชาสมนุไพร ลงวนัท่ี 4 มถินุายน พ.ศ. 2547 กอนวนัท่ีประกาศน้ีใชบังคับ 

        (๒) ชาจากพืชนอกเหนือจาก (1) ตามรายชื่อพืชในบัญชรีายชื่อพืชและสวนของพืชท่ีใชเปน

วัตถุดิบสาหรับชาจากพืชทายประกาศน้ี ท่ีไดรับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเครื่องด่ืม

ในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิทกอนวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ
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ผูผลติหรือนําเขาท่ีไดรับอนุญาตกอนวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมรีายชื่อตามบัญชีแนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ชาจากพืช ยังคงสามารถจําหนายชาจากพืชดังกลาวตอไปได 

แตตองไมเกินวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 



กําหนดวันบังคับใช

          ขอ ๑๐ ประกาศน้ีใหใชบังคบัต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

                                ต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป



บัญชรีายชื่อพืชและสวนของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับชาจากพืช ทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 

๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เร่ือง ชาจากพืช 

จํานวน ๒๐๑ รายการ

กลุม ตัวอยางพืช (ลาํดับ)

ผลไม มะมวงหาวมะนาวโห (๓๗), สมเกล้ียง, สมเชง (๕๐), ลําไย (๗๘)

สมนุไพร กระเทียม (๘), อบเชยเทศ (๔๗), ขมิ้นชนั (๗๐),  สะระแหน (๑๒๑)

ผัก ผักโขมหนาม (๑๒), ผักเหลียง (๙๓), ฟกขาว (๑๒๕)

ดอกไม ไฮเดรนเยีย (๑๐๑), ลาเวนเดอร (๑๐๙), บัวหลวง, บวั (๑๓๓)

ธัญพืช ขาวโอต (๓๐), ขาวบารเลย (๙๙), ขาวฟาง (๑๗๘)

พืชนํ้ามนั คาํฝอย (๓๘), ทานตะวนั (๙๕) 

ถ่ัวและนัท มะมวงหิมพานต (๑๖), รอยบอส (๒๖)



ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อสามัญ

สวนของพืช คําเตือน
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ

๑
Abelmoschus

esculentus (L.) Moench

กระเจ๊ียบเขียว,    

กระเจ๊ียบมอญ

Lady’s 

finger, Okra

ผลออน 

(young fruit)

-

๒
Aegle marmelos (L.) 

Corrêa
มะตูม Bael fruit ผล (fruit)

-

กําหนดรูปแบบตารางบัญชีแนบทาย

 เรียงลําดับ ตามชื่อวิทยาศาสตร (เฉพาะ accepted name) 

 ชื่อสามัญ 

 สวนที่ใช 

 แสดงคําเตือน

 



ตัวอยางคําอธิบายสวนตางๆของพืชท่ีกําหนด

สวนของพืช ความหมาย ตวัอยางพืช

ผล เนื้อรวมเปลือกและเมล็ด 
                         สตรอวเบอรร่ี  

                          (ลําดับที่ 88)

เนื้อผล เนื้อและเปลือก 
                                        แอปเปล

                           (ลาํดับที่ 116)

เนื้อในผล
เฉพาะเนื้อ ไมรวมเปลอืกและ

เมล็ด

                         มังคดุ 

                           (ลําดับที่ 90)



ตัวอยางคําอธิบายสวนตางๆของพืชท่ีกําหนด (ตอ)

สวนของพืช ความหมาย ตัวอยางพืช

ตน
สวนเหนอืดิน               

ไมรวมราก

                         หอมจีน, หอมตน

                         (ลําดับที่ 7)

ทั้งตน ทุกสวน                        ผักชี

                       (ลําดับที่ 63)

กลีบเล้ียง (sepal),

ร้ิวประดับ

(epicalyx)

-

                      
                   กระเจี๊ยบ

                  (ลําดับที่ 97)



ตัวอยางคําอธิบายสวนตางๆของพืชท่ีกําหนด (ตอ)

ทานตะวัน (ลําดับที่ 95) 

กลีบดอก

เยอรมันคาโมมายล (ลําดับท่ี 119) 

ดอก



กําหนดการแสดงฉลากเพ่ิมเติม รวม 27 รายการ โดยมีเอกสารวิชาการสนับสนุน  

คําเตือน จาํนวนพืช (รายการ) ตัวอยางพืช (ลําดับ)

“ผูท่ีแพละอองเกสรดอกไม 

ไมควรรับประทาน”

15 ฮอลลี่ฮอค (๓), กระเทียมตน,ลีก (๔), 

หอมใหญ, หอมหัวใหญ, หอมฝร่ัง (๖), ขา (๙), ขาเล็ก 

(๑๑), นางแลว (๒๗), โรมันคาโมมายล (๔๐), ฮนัน่ีบัช 

(๗๒) กาหลา, ดาหลา (๘๕), ทานตะวัน (๙๕), ฮอป (๑๐๐), 

ลาเวนเดอร (๑๐๙), เยอรมันคาโมมายล (๑๑๙),กานพลู 

(๑๘๐), ดาวเรือง, ดาวเรืองฝรั่ง (๑๘๖)

“ผูท่ีไดรับยาตานการแข็งตัว

ของเลือด ไมควรรับประทาน”

๓ กระเทียม (๘), โสมเกาหลี (๑๔๔), ขงิ (๒๐๐) 

“มีผลเพิ่มความเสี่ยงตอการ 

เกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ”

๔ ผกัโขมหนาม (๑๒), ผักโขมจีน, ผักโขมสวน,  ผักโขมสี 

(๑๓), 

ผกัโขม (๑๔), ผักโขมใบแดง (๑๕)

“ผูท่ีไดรับยาตานการแข็งตัว

ของเลือดและผูมีภาวะนํ้าตาล

ในเลือดตํ่าไมควรรับประทาน

5 อบเชยจนี (๔๓), อบเชยไทย (๔๔), อบเชยญวน (๔๕), อบ

เชยตน (๔๖), อบเชยเทศ (๔๗)



ตัวอยาง การแสดงฉลากชาจากพืช



กรณีศึกษา "พืชท่ีใชเปนชาจากพืช หรือผลิตภัณฑอ่ืน"     



กาแฟโรบัสตา 

(Coffea canephora Pierre Ex A.Froehner) 

ดอกกาแฟ

เปลือกกาแฟ

- ดอกกาแฟ มชีนิดของสารสําคัญคลายที่พบ

ในดอกมะลิ แตไมพบประวัตกิารบริโภคเปน

อาหารหรือบริโภคในลักษณะเปนชา 
- ไมมขีอมูลความปลอดภัยอาหารที่ชัดเจน



ขาวโพด 
(Zea Mays L.) สวนที่ใชคือ “ไหม” 

 - ไหมขาวโพดคือ ยอดเกสรตัวเมียซ่ึงพบไดทั้งในขาวโพดออนและ

ขาวโพดฝก

 - ไหมขาวโพดมีประวัติการใชเปนยา สวนประวัตกิารใชเปนอาหาร

คอืใชเปน flavoring agent ในปริมาณนอยมาก การใชเปนอาหาร

ในลักษณะอ่ืน ยังขาดรายละเอียด เงื่อนไขการใชและขอจํากัดการ

ใชที่ชัดเจน

- ไหมขาวโพดเสียงาย มีความเส่ียงในการปนเปอนเชื้อราและ

สารพิษจากเชื้อรา 

ดังนั้น การนํา “ไหมขาวโพด” เปนสวนประกอบในอาหาร ตอง

ประเมินความปลอดภัย กรณี “เขาขายเปนอาหารใหม”



อินทนิลน้ํา (Lagerstroemia speciosa)

- ยอดออนรับประทานเปนผักสด

- ใบนํามามาใชเปนยาสมุนไพรพ้ืนบานในรูปของชาชงเพื่อ

รักษาหรือลดความเส่ียงของโรคเบาหวานในประเทศแถบ

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต



รางจดื 
(Thunbergia laurifolia Lindl) 

- ใบ ราก และเถา มีประวัติการใชประโยชนในทางยา 

เนื่องจากมีสรรพคุณเปนยาเย็น จึงใชเปนยาแกไข รอนใน 

กระหายน้ํา และดับพิษ ทั้งนี้ ยังไมมปีระวัติการใชรางจืดใน

ลักษณะเปนอาหาร 

- รางจืด อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2561 ในกลุมยา

แผนไทยหรือยาแผนโบราณ มีขอบงใชเพื่อถอนพิษไข แก

รอนใน และยารางจืด ชนิดยาชง มีขอบงใชเพื่อถอนพิษเบื่อ

เมา โดยมีขอควรระวงัสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน เพราะ
อาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า

หนงัสือถงึนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัทกุจงัหวัด (ตามหนังสือที่ สธ 1010.4/ว 13331 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2558) 

เพ่ือทราบเปนขอมูลและพจิารณาทบทวนการอนุญาตใชใบรางจดืในผลิตภัณฑอาหาร



- รางจืด

- วานชักมดลูก

- บอระเพ็ด

- หญาหนวดแมว 



เข็มแดง (Ixora coccinea L.) 

ขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

- ประวัติการใชเปนอาหาร หรือ

บริโภคในรูปแบบชาจากพืช

- วิธีการบริโภค 

- วัตถุประสงคการบริโภค 



แนวทางการยื่นขอมูลเพ่ิมเติมพืชชนดิอ่ืนนอกบัญชีฯ



1) ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับพชื

 ชื่อวิทยาศาสตรและสวนที่ใช

 ประวัติการบริโภคเปนอาหาร

 ขอมูลวิชาการอื่นๆ เชน การศึกษาดาน           

ความปลอดภัย

 ขอมูลกฎหมาย/การอนุญาตในประเทศตางๆ



2) ขอมูลผลิตภัณฑ

ประกอบดวย สูตรสวนประกอบ, กระบวนการผลิต, ความมุงหวงัในการบริโภค



ผูประกอบการ สสจ.

โครงการสงเสริมการผลิตชาจากพืช



Thank you
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