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ประเด็นถาม-ตอบ 
การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบจากเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) 
พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล
เป็นส่วนประกอบ 

ค้าถาม - ตอบ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ค้าถาม
ข้อที่ 1 

การตรวจวิเคราะห์หาสารเตตราไฮโดร แคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล 
(Cannabidiol, CBD) ในผลิตภัณฑ์อาหาร ตรวจที่หน่วยงานใด 

ตอบ ตรวจวิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือที่ใช้หลักกำรโครมำโตกรำฟี (Chromatography) ในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อำหำร 
ห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจวิเครำะห์เพื่อยืนยันปริมำณสำรสำคัญได้ เช่น 
1. ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

- รำคำค่ำตรวจ วิเครำะห์ (บำท) 5,000/ ชนิดสำร (THC/CBD) 
- ระยะเวลำกำรตรวจวิเครำะห์ 14 วัน 

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ส่วนภูมิภาค) 
ยังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ  
(THC, CBD) ในอาหารและเครื่องดื่มได้ 

  2.  บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด (Central Lab Thai) 
  3.  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ศูนย์ทดสอบและมำตรวิทยำ (ศทม.) 
  4.  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ  สวทช. (NCTC) 
 
 
 

ค้าถาม 
ข้อที่ 2 

ประสงค์ผลิตน ้าผสมใบกัญชา หรือน ้าแร่ธรรมชาติผสมใบกัญชา เป็นอาหารประเภทอะไร 

ตอบ น  ำผสมใบกัญชำหรือน  ำแร่ผสมใบกัญชำ จัดเป็นอำหำรควบคุมเฉพำะตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 
427) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ
ส่วนของกัญชำหรือกัญชง ชนิดเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภำพมำตรฐำนตำม 
1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 
เรื่อง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือกัญชง 
2. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

https://www.centrallabthai.com/index.php/th/
https://www.tistr.or.th/
https://bit.ly/3t6CNRU
http://www.nctc.in.th/index
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ค้าถาม
ข้อที่ 3 

 ผลิตภัณฑ์อาหารใดบ้าง  ที่ห้ามใส่ส่วนของกัญชาหรือกัญชง 

ตอบ  1. อำหำรส ำหรับทำรก และอำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็ก 
 2. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็ก 
 3. อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็ก 
 4. เครื่องดื่มท่ีผสมกำเฟอีน 
 5. อำหำรที่มีนิยำม หรือ คุณภำพหรือมำตรฐำน ที่ก ำหนดเงื่อนไขกำรห้ำมเติมส่วนประกอบหรือสำรต่ำงๆไว้ เช่น 
กำแฟส ำเร็จรูป, กำแฟส ำเร็จรูปที่สกัดคำเฟอีนออก, เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม, 
ช็อกโกแลตทุกชนิด(ยกเว้นช็อกโกแลตชนิดผสม), ไข่เยี่ยวม้ำ, เกลือบริโภค, วัตถุแต่งกลิ่นรสนม, นมโค รอยัลเยลลี 
เครื่องดื่มเกลือแร่ น  ำบริโภค น  ำแข็ง น  ำแร่ธรรมชำติ น  ำมันและไขมัน น  ำมันปลำ ครีม น  ำมันเนย เนย เนยแข็ง เนย
ใสหรือกี น  ำผึ ง ข้ำวเติมวิตำมิน ชำจำกพืช เกลือบริโภค ข้ำวแป้งกล้อง น  ำส้มสำยชู เอนไซม์ส ำหรับใช้ในกำรผลิต
อำหำร ผลิตภัณฑ์ส ำหรับท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื อส ำหรับอำหำร และอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษส ำหรับสตรีมี
ครรภ์และให้นมบุตรหรือส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 
     อนึ่งอำหำรตำมข้อ 5 บำงประเภท เมื่อเติมส่วนของกัญชำหรือกัญชง ประเภทอำหำรอำจเปลี่ยนไป ดังเช่น น  ำ
บริโภค มีกำรเติมส่วนของกัญชำหรือกัญชง จะจัดเป็น ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของกัญชำหรือกัญชง ชนิด
เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุทีป่ิดสนิท 

ค้าถาม 
ข้อที่ 4 

ส่วนของพืชกัญชา กัญชง (แห้ง หรือสด) ตัดแต่งใส่ภาชนะบรรจุพร้อมจ้าหน่าย เช่น ใบกัญชาบรรจุใส่กล่อง 
โฟมเพื่อจ้าหน่าย อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลตามพระราชบัญญัติอาหาร หรือไม่ 

ตอบ      1. ส่วนของพืชกัญชำ กัญชง (แห้ง หรือสด) ที่อยู่นอกสถำนที่ผลิตอำหำร ไม่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล ตำม
พระรำชบัญญัติอำหำร เนื่องจำกสำมำรถใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สุขภำพที่หลำกหลำย เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เครื่องส ำอำง หรืออำหำร พระรำชบัญญัติอำหำรจะตรวจส่วนของพืชกัญชำ กัญชง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในกำร ผลิตอำหำร ในสถำนที่ผลิตอำหำรเท่ำนั น โดยผู้ประกอบกำรต้องมีหลักฐำนกำรได้มำของส่วนของพืช
กัญชำ กัญชง จำกแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติด โดยผู้ประกอบกำรที่ผลิต 
ผลิตภัณฑ์อำหำรดังกล่ำว ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตำม ควำมใน
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือ กัญชง 
     2. ส่วนของพืชกัญชำหรือกัญชงอบแห้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เพ่ือกำรชงดื่มในลักษณะเดียวกับชำชง  เช่น ชำใบ
กัญชำ ผลิตภัณฑ์นี อำจจัดเป็นอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออก ตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชำหรือ กัญชง 
โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที ่427) และไม่กล่ำว อ้ำง
สรรพคุณใดๆ เช่น relax ผ่อนคลำย นอนหลับ อย่ำงไรก็ตำมหำกผลิตภัณฑ์ชำใบกัญชำมีกำรกล่ำวอ้ำง สรรพคุณ
รักษำโรค หรือมีผลต่อสุขภำพ อำจจัดเป็น "ผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ซึ่งสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ ที่เว็บไซต์
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/canabis_e-sub.htm 
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ค้าถาม
ข้อที่ 5 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ในข้อ 15 ระบุว่า “ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2” ซึ่งรายการผลิตภัณฑ์อาหารในบัญชีดังกล่าว มีเพียงบางรายการ หาก
ผู้ประกอบการต้องการผลิตสินค้าที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าวต้องด้าเนินการอย่างไร 

ตอบ กรณีอำหำรประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกบัญชีดังกล่ำว ผู้ผลิตใดมีควำมประสงค์จะน ำเมล็ดกัญชง น  ำมันจำกเมล็ด 
กัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชงไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อำหำรของตน สำมำรถยื่นข้อมูลควำม 
ปลอดภัยและควำมจ ำเป็นทำงเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำ 
เพ่ิมเติมประเภทอำหำรเพ่ืออนุญำตให้สำมำรถใช้ได้  ต้องออกเป็นประกำศกระทรวงสำธำรณสุข โดยเสนอ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดเพิ่มเติมต่อไป 

ค้าถาม 
ข้อที่ 6 

หากซื อเมล็ดกัญชงมาแล้วแต่เม่ือน้ามาวิเคราะห์ก่อนการผลิต พบว่า มีสารส้าคัญ THC  0.5% และ CBD 
0.3% ซึ่งเกินปริมาณที่ก้าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น ้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีแนวทางให้ค้าแนะน้าอย่างไร 

ตอบ ก ำหนดค่ำกำรปนเปื้อนสำร THC และ CBD พิจำรณำตำมข้อมูลวิชำกำรที่ปรำกฏ ทั งข้อมูลสำยพันธุ์ปลูกใน
ประเทศไทย และต่ำงประเทศ โดยพบว่ำ เมล็ดกัญชง ประกอบด้วยสำรอำหำรประเภทไขมัน แป้ง โปรตีน ใย
อำหำร วิตำมินและแร่ธำตุ โดยเฉพำะไขมันมีสูงถึง 29-34% ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัว linoleic acid 
(omega-3)       54-60%, linolenic acid (omega-6) 15-20%, oleic acid 11-13% ซึ่งภำยในเมล็ดกัญชงนั น
จะไม่มีองค์ประกอบที่เป็น THC และ CBD กำรพบสำรดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรปนเปื้อนน  ำมันเรซินเหนียวที่หลั่ง
ออกมำจำกต่อมไทรโคม (glandular  trichomes) จ ำนวนมำกบนช่อดอกและใบอ่อน หำกมีกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดที่
ไม่ด ีอำจท ำให้พื นผิวเปลือกด้ำนนอกของเมล็ดสกปรก 
“dirty” ด้วยน ำมันเรซินจำกช่อดอกและใบอ่อน ดังนั นเมล็ดกัญชงส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร จึง
จ ำเป็นต้องมี กำรควบคุมตั งแต่กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บรักษำภำยหลังเก็บเกี่ยว 
รวมถึงกำรท ำควำม สะอำดอย่ำงเหมำะสมก่อนน ำไปแปรรูปหรือบริโภคเป็นอำหำร สำมำรถลดกำรปนเปื้อนของ
สำรแคนนำบินอยด์ในเมล็ดกัญชงให้มีหลงเหลือเพียงเล็กน้อยได้ 
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