
สมุนไพรกับกฎหมายอาหาร 
 

กุมภาพันธ 53 

       กลุมกํากับดูแลผลิตภัณฑกอนออกสูตลาด 

  
ดวยกระแสรักษสุขภาพและการใชภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ทําให

ผูบริโภคมีความสนใจในการบริโภคผลิตภัณฑจากสมุนไพรมากขึ้นดวย ไมวาจะเปนการใชเปน ยา 

อาหาร เครื่องสําอาง ฯลฯ 

เพื่อใหเห็นความแตกตางในแนวคิดการใชสมุนไพรเปนอาหารตามกรอบของกฎหมายอาหาร

รวมทั้งจะใชเปนแนวทางใหผูบริโภค และผูประกอบการใชเปนเกณฑในการตัดสินใจที่จะใชหรือผลิต

ผลิตภัณฑภายใตกรอบของกฎหมายอาหาร ดังนั้นจึงไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการ

ใชสมุนไพรภายใตกรอบแนวคิดความปลอดภัยของผูบริโภค สภาพปญหาที่เกิดจากการปลอมปนสาร

อ่ืนๆในผลิตภัณฑสมุนไพร และระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวของ  

การสนับสนุนการใชสมุนไพร 
 สมุนไพรที่มีประวัติการใชเปนอาหาร หรือใชเปนทั้งอาหารและยามาตั้งแตด้ังเดิม  สามารถใช

เปนสวนประกอบผลิตภัณฑอาหารได  

ขอกําหนดความปลอดภัยของผูบริโภค 
 1.สมุนไพรที่เปนสวนประกอบของอาหารมีประวัติการใชเปนอาหาร หรือใชเปนทั้งอาหารและยา

แตนําไปพัฒนารูปแบบจากที่เคยใชมาแตดั้งเดิม ใหยื่นหลักฐานแสดงประวัติการใชวัตถุดิบรูปแบบ

ด้ังเดิมเปนอาหาร และผลการศึกษาความเปนพิษเฉียบลัน (Acute toxicity) ของผลิตภัณฑอาหาร 

 2.สมุนไพรที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารไมมีประวัติการใชเปนอาหาร ใหยื่นผล

การศึกษาความเปนพิษเร้ือรัง (Chronic toxicity) ในสัตวทดลอง  

ปญหาผลิตภัณฑสมุนไพร 
-  ปญหาหลักของการอนุญาตผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของสมุนไพร คือ สมุนไพรไม

มีประวัติการใชเปนอาหาร และไมมีขอมูลความปลอดภัยมาแสดง(ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

การกินสมุนไพรในปริมาณมากและผลที่เกิดจากการกินสมุนไพรนั้นๆเมื่อกินเปนเวลานานๆ หลายๆป) 

- อางภูมิปญญาแตขาดหลักฐานยืนยัน ในดานสูตรสวนประกอบ การใช สรรพคุณเพื่อ

พิจารณาขอบเขตความปลอดภัยการใชแบบอาหาร 

- อวดอ า ง ว า ใ ช ล ดน้ํ า หนั ก แต มี ก า รปลอมปนสา รบา งชนิ ด  เ ช น  fenfuramine, 

phenolphthalein และอื่นๆ(สํานักงานไดกําหนดมาตรการและกลวิธีตรวจติดตามอยางตอเนื่องเพื่อ

ปองกันปญหาที่เกิดขึ้น) 
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- การกลาวอางสรรพคุณในการใชเปนการบําบัดรักษาโรค เชน “ลดน้ําหนัก” “รักษาเบาหวาน” 

ซึ่งไมใชคุณประโยชนทางดานอาหาร  

- การกลาวอางสรรพคุณ คุณประโยชนตางๆ เชน “ชวยควบคุมน้ําหนัก” ไมมีหลักฐานมา

สนับสนุนการกลาวอางนั้นๆ 

ตัวอยาง : สมุนไพรที่มีขอมูลความปลอดภัยไมเพียงพอและไมมีขอมูลการใชเปนอาหาร 
-  เปลือกมังคุด     -  ใบกฤษณา 
-  กวาวเครือ     -  ใบอินทนิลน้ํา 
-  ใบไมยราบ     -  ใบหูกวาง 
-  ฯลฯ 

ตัวอยาง : สมุนไพรที่มีประวัติการใชเปนอาหาร 

ชื่อสมุนไพร ชื่อทางพฤกษศาสตร สวนที่ใช 

วานกาบหอย Tradescantia spathacea Stearn ใบ 

กระชายดํา Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker เหงา/ราก 

เจี่ยวกูหลาน /ปญญขันธ Gynostemma pentaphyllum ลําตน/ใบ 

ผักเชียงดา Gymnema inodorum  Decne. ใบ 

พลูคาว / ผักคาวตอง Houttuynia cordata Thunb ใบ 

สมอไทย Terminalia chebula Retz ผล 

สมอจีน Canarium album (Lour.) Raeusch. ผล 

สมอพิเภก Terminalia bellerica Roxb. ผล 

มะขามปอม Phyllanthus emblica Linn ผล 

การดําเนินการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดําเนินการรวม  ภาคการศึกษาและ

ผูประกอบการรวมกันศึกษากําหนดหลักเกณฑเพื่อจัดทําบัญชีสมุนไพรที่จะใชในอาหารใหเกิดความ

ชัดเจนนอกเหนือจากสมุนไพรที่มีการยอมรับการใชเปนอาหาร 

ขอกําหนดตามกฎหมาย 
การกํากับดูแลตามกฎหมายอาหาร 
              พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูผลิตเพื่อจําหนายตองไดรับอนุญาตสถานที่

ผลิตและผลิตภัณฑจึงจะจําหนายได 
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นิยามอาหาร 
 “อาหาร” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายความวา ของกินเรือเครื่องค่ําจุนชีวิต 

ไดแก 

 (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 

ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวตอ

กรณี 

 (2)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 

สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

นิยามสมุนไพร 
          “สมุนไพร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 น. ผลิตผลจากธรรมชาติ ไดจาก พืช สัตว และแรธาตุ ที่ใชเปนยา หรือผสมกับสารอื่นตาม

ตํารับยา เพื่อบําบัดโรค บํารุงรางกาย หรือใชเปนยาพิษ เชน กระเทียม น้ําผึ้ง รากดิน (ไสเดือน) เขา

กวางออน กํามะถัน ยางนอง โลต๊ิน 

นิยามเครื่องด่ืม 
            “เครื่องดื่ม” ของเหลวที่ด่ืมได อาจทําไดจากผลไมหรือพืชผัก ที่อยูในรูปของเหลวพรอมด่ืม หรือ

เขมขน หรือแหง ซึ่งมีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) 

พ.ศ. 2543  

นิยามผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
“ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Dietary Supplement)” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548  หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร

ตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเปนองคประกอบ อยูในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว

หรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใชรูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) สําหรับผูบริโภคที่คาดหวัง

ประโยชนทางดานสงเสริมสุขภาพ โดยผลิตภัณฑเสริมอาหารจัดเปนอาหารกําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐาน และฉลากตองไดรับอนุญาต การนําไปใช ซ่ึงสารอาหารหรือสารอื่นที่เปนองคประกอบในที่นี้

หมายถึง  

(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แรธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว 

(2) สารเขมขน สารเมตาโบไลท สวนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1) 

(3) สารสังเคราะหเลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2) 

(4) สวนผสมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของสารใน (1) (2) หรือ (3) 

   สารอื่นหรือส่ิงอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
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Web Pages ที่เกี่ยวของ 
 - ศึกษาวิธีการขออนุญาตไดจากเวปไซดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

             http://newsser.fda.moph.go.th/food/index01.php 

- แนวทางการพิจารณาคาํขออนุญาต ข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร/ใชฉลากอาหาร  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/PreMainrule.php 

- คูมือแนวทางการแสดงฉลากอาหาร 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/files/GuidefoodLabel.pdf 

  - ศึกษาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องด่ืม  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification%20of%20Ministry%20of%2

0PublicHealth/Law03P214.pdf 

- ศึกษาหลักเกณฑและคุณภาพมาตรฐานของชาสมุนไพร  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/files/HerbalTea.pdf และ 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification%20of%20Ministry%20of%2

0PublicHealth/Law03P280.pdf 

- ศึกษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification%20of%20Ministry%20of%2

0PublicHealth/Law03P293.pdf 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/files/RabeabkarnFoodsupplement(2550).pdf 

ห รื อ ศึ ก ษ า ข อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่  http://newsser.fda.moph.go.th/food/ ห รื อ 

http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/frontend/index.php  

 

 


