แนวทางการพิจารณาอาหาร
ประเภท
“ชาสมุนไพร”

กองควบคุมอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2549

คํานํา
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได อ อกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547
ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาอาหารประเภทสมุนไพรเปนไปในทํานองเดียวกัน กองควบคุมอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงจัดทําหนังสือ “แนวทางการพิจารณาอาหารประเภท “ชาสมุนไพร”” ขึ้น
เพื่อใหผูอนุญาตและผูประกอบการใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย

กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด
กองควบคุมอาหาร
2549

แนวทางการพิจารณาอาหารประเภท ชาสมุนไพร
ในปจจุบัน มีการนําพืชสมุนไพรพื้นบานชนิดตางๆ มาใชเปนอาหารในลักษณะการชงดื่มเปน
เครื่องดื่มกันอยางแพรหลาย โดยการนําพืชสมุนไพรเหลานั้นมาผานกระบวนการทําใหแหงแลวลดขนาดให
เล็กลงโดยการตัด สับหรือบด แลวบรรจุซองสําหรับการแชเพื่อชงดื่มหรือบรรจุภาชนะอื่นเพื่อการตักชงดื่ม
ในปริมาณตามความตองการ การชงดื่มทําโดยการแชซองหรือตักพืชสมุนไพรนั้นลงในน้ํารอน ซึ่งแตเดิม
การควบคุมผลิตภัณฑดังกลาวในทางกฎหมายจัดผลิตภัณฑเปนเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 นอกจากนั้น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา กําหนดเฉพาะชาในสกุล Camellia เทานั้น จึงไมครอบคลุมชาชงดื่มจากพืช
สมุนไพรชนิดอื่น
ดังนั้น เพื่อเปนการเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรที่ผานกรรมวิธีการแปรรูปอยาง
งายที่นํามาชงดื่มเชนเดียวกับชาและสามารถใชคําวา “ชา” เปนสวนของชื่ออาหาร อีกทั้งเพื่อเปนการ
ควบคุมดูแลพืชสมุนไพรที่สามารถใชชงดื่มไดใหเปนไปในระดับเดียวกับชาในสกุล Camellia ซึ่งจะลด
ขั้นตอน
กฎระเบียบในการขออนุญาตใหรวดเร็วขึ้น แตดวยพืชสมุนไพรบางชนิดอาจมีอันตรายตอ
ผูบริโภค กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร กําหนดใหพืชสมุนไพรบางชนิดเปนชาสมุนไพร
โดยประกาศฯ ฉบับดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
สถานภาพผลิตภัณฑตามกฎหมาย
ชาสมุนไพรจัดเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 280) พ.ศ.2547 เรื่อง ชาสมุนไพร มีผลบังคับใชวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 โดยลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547
ผูใดประสงคจะทําการผลิต/นําเขาชาสมุนไพรจะตองไดรับอนุญาตทั้งสถานที่ผลิต/นําเขา และ
ผลิตภัณฑชาสมุนไพรจะตองจดรายละเอียดอาหารกอน จึงจะผลิต/นําเขาเพื่อจําหนายได
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นําเขา และผลิตภัณฑ หนา 6)
เกณฑการพิจารณาผลิตภัณฑเปน ชาสมุนไพร
“ชาสมุนไพร” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 ตองเปนไปตาม
คุณลักษณะดังนี้
1. ตองทําจากสวนตางๆ ของพืชที่ระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
280) พ.ศ.2547 หรือตามรายชื่อที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการอาหาร (ตารางที่ 1) มาทําใหแหงและลดขนาดใหเล็กลงโดยการตัด สับ หรือ บด เทานั้น
ซึ่งยังอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดวามาจากพืชสมุนไพรชนิดใด
2. มีจุดมุงหมายเพื่อนําไปบริโภคโดยการตมหรือชงกับน้ําเทานั้น
3. ตองทําจากพืชสมุนไพรชนิดเดียวหรือผสมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่กําหนดเปนชาสมุนไพรตาม
รายชื่อในตารางที่ 1 หรือผสมกับใบ ยอด และกานที่ยังออนอยูของตนชาในสกุล Camellia ตามประกาศฯ เรื่อง ชา
เทานั้น
หลักการจัดประเภทผลิตภัณฑระหวาง ชา, ชาสมุนไพร และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ผลิตภัณฑที่เปนสวนผสมระหวางพืชสมุนไพรตามชนิดที่อยูในบัญชีแนบทายประกาศฯ เรื่อง ชา
สมุนไพร และใบชาสกุล Camellia ตามประกาศฯ เรื่อง ชา โดยมีลักษณะเปนไปตามนิยามของชาสมุนไพร
มีหลักการจัดประเภทผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑมีสวนผสมของชาสมุนไพรไมเกิน 10% จัดเปน ชา ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 196) เชน
ใบชาเขียว 90% มะตูมแหง 10%, ใบชา 90%, ใบเจี่ยวกูหลาน 5% ใบหมอน 5%,
2. ผลิตภัณฑมีสวนผสมของชาสมุนไพรตั้งแต 90% ขึ้นไป จัดเปน ชาสมุนไพร ตามประกาศฯ (ฉบับ
ที่ 280) เชน มะตูมแหง 90% ชาเขียว 10%, ใบเจี่ยวกูหลาน 50% ใบหมอน 40% ใบชา 10%, ใบเตย 95% ใบ
ชา 5%
3. ผลิตภัณฑมีสวนผสมของชาสมุนไพรมากกวา 10% และหรือนอยกวา 90% จัดเปน เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 214) เชน ใบเตย 20% ใบชา 80%, ดอกเกกฮวย 50% ใบชา
50%
ตารางที่ 1 รายชื่อพืชหรือสวนตางๆ ของพืชที่อนุญาตเปนชาสมุนไพรตามประกาศฯ
อันดับ
ชื่อ
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
ที่
1.
Bael Fruit
Aegle marmelos (L.) Corr.
ผลมะตูม
2.
Hibicus sabdariffa L.
ดอกกระเจี๊ ย บ (กลี บ Rosella
เลี้ยงและริ้วประดับ)
3.
Ginger
Zingiber officinale Roscoe
เหงาขิง
4.
Galangal
Alpinia galanga (L.) Willd
เหงาขา
5.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
เหงาและตนตะไครแกง Lemon Grass
6.
White Mulberry
Morus alba L.
ใบหมอน
7.
Safflower (American Saffron) Carthamus tinctorius L.
ดอกคําฝอย
8.
Asiatic Pennywort
Centella asiatica (L.) Urban
ใบบัวบก
9.
Pandanus
Pandanus amaryllifolins Roxb.
ใบเตยหอม

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ดอกเกกฮวย
ผลหลอฮังกวย
เห็ดหลินจือ
ผลมะขามปอม
ใบและตนเจี่ยวกูหลาน
เถาวัลยเปรียง
ใบหญาหวาน

Chrysanthemum
Lou Han Gua
Reishi (Ling Zhi)
Indian Gooseberry
Jiaogulan
Jewel Vine
Stevia

Chrysanthemum indicum L.
Momordica grosvenori Swingle
Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.
Phyllanthus emblica L.
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Mak.
Derris scandens Benth.
Stevia rebaudiana Bertoni

คุณภาพหรือมาตรฐาน
ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานของชาสมุนไพร
ลําดับ รายการคุณภาพหรือ ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
มาตรฐาน
1.
ความชื้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในตํารายาที่รัฐมนตรี
ประกาศตามกฎหมายวาดวยยา
2.

3.

จุลินทรียที่ทําใหเกิด - ไมพบ E.coli ใน 1 กรัม
โรค
- ไมพบ Staphylococcus aureus ใน 1 กรัม
- ไมพบ Clostridium spp ใน 10 กรัม
- ไมพบ Salmonella spp ใน 10 กรัม
สารปนเปอน
ปนเปอนไดในปริมาณที่ไมกอใหเกิดอันตราย
สารเปนพิษจาก
ตอผูบริโภคซึ่งกําหนดไว ดังนี้
จุลินทรีย หรือสาร
เปนพิษอื่น ดังนี้
-สารหนู
-แคดเมียม
-ตะกั่ว
-ทองแดง
-สังกะสี
-เหล็ก
-ดีบุก

-ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ไมเกิน 15 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ไมเกิน 250 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
- ซัลเฟอรไดออกไซด -ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
- ปรอท
-ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม

หมายเหตุ
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานกําหนด
ไว ใหมีความชื้นไดไมเกินรอย
ละ 10 ของน้ําหนัก

เปนไปตามประกาศฯเรื่อง ชา
สมุนไพร และประกาศฯ ฉบับที่
98 (พ.ศ.2529) เรือ่ ง มาตรฐาน
อาหารที่มีสาร ปนเปอน
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547
-(ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547

- อฟลาทอกซิน
- สารปนเปอนอื่น
4.

สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช

5.

ยาแผนปจจุบันหรือ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท หรือ
ยาเสพติดใหโทษ
สี
การปรุงแตงกลิน่ รส
ดวยวัตถุอื่น

6.
7.

-ไมเกิน 20 ไมโครกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม
-ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ปนเปอนไดไมเกินปริมาณที่กําหนด

-(ฉบับที่ 98) พ.ศ.2529
-(ฉบับที่ 98) พ.ศ.2529
เปนไปตามประกาศฯ (ฉบับที่
288) พ.ศ.2548 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง

ตองไมมีตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต
กรณี

หามใส
หามใส

ยกเวน การปรุงแตงกลิ่นรสดวย
สมุนไพรตามที่กําหนดใน
ประกาศฯ เรื่อง ชาสมุนไพร

ภาชนะบรรจุ
การใชภาชนะบรรจุชาสมุนไพร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะ
บรรจุ
ฉลาก
1. การแสดงฉลากของชาสมุนไพร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก
ซึ่งตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
1.1 ชื่ออาหาร
การใชชื่ออาหารตองไมทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ ไมเปนเท็จ ไมเปนการหลอกลวงให
เกิดความหลงเชื่อ ทําใหเขาใจผิด หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคา
ของภาษาไทย โดยตองใชชื่ออยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ
(2) ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
(3) ชื่อทางการคา ซึ่งตองกํากับดวยขอความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
เชน ชามะตูม หรือมะตูมผง (ชาสมุนไพร) หรือชาสมุนไพรมะตูมผง หรือเครื่องดื่ม
สมุนไพรมะตูมผง หรือเครื่องดื่มมะตูมผง หรือมะตูมผง (เครื่องดื่ม) ซึ่งการแสดงชื่ออาหารตองตอเนื่องกัน
ในแนวนอน ขนาดของตัวอักษรใกลเคียงกันและอานไดชัดเจน
1.2 เลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย *ใส logo กรอบ อย*

1.3 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือ ผูแบงบรรจุ สําหรับชาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศ หรือ ชื่อ
และที่ตั้งของผูน ําเขาและประเทศผูผลิต สําหรับชาสมุนไพรนําเขา แลวแตกรณี ดังนี้
กรณีผลิต ใหแสดงขอความ “ผลิตโดย…. หรือ ผลิต-แบงบรรจุโดย…. หรือ ผูผลิต…. หรือ
ผูผลิต-แบงบรรจุ …… ระบุชื่อและสถานที่ตั้งตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือแบบคําขอรับ
เลขสถานที่ผลิตที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) หรือระบุชื่อตรงตามแบบ อ.2 หรือแบบ สบ.1 และสถาน
ที่ตั้งของสํานักงานใหญของผูผลิตหรือแบงบรรจุ………….”
กรณีนําเขา ใหแสดงขอความ “นําเขาโดย…. หรือ ผูนําเขา..…ระบุชื่อและสถานที่ตั้งตรงตาม
ใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7)……..” และ “……..ระบุชื่อประเทศ
ผูผลิต…”
1.4 น้ําหนักสุทธิ เปนระบบเมตริก เชน น้ําหนักสุทธิ 100 กรัม (บรรจุ 50 ซอง)
1.5 สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยเรียงลําดับปริมาณมากไปหานอยตาม
ขอเท็จจริงเชน มะตูม 60% หลอฮังกวย 40%
1.6 แสดงขอความ “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” แลวแตกรณีดังนี้
(1) ชาสมุนไพรที่เก็บไวไดไมเกิน 90 วัน แสดง “หมดอายุ” กํากับวันเดือนและปที่หมดอายุ
การบริโภค หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับวันเดือนและปที่ชาสมุนไพรยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี
(2) ชาสมุนไพรที่เก็บไวไดเกิน 90 วัน แสดง ”ผลิต” กํากับเดือนและปที่ผลิต หรือ
“หมดอายุ” กํากับวันเดือนและปที่หมดอายุการบริโภค หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับวันเดือนและป
ที่ ชาสมุนไพรยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี
ทั้งนี้การแสดงวันเดือนป ตองเรียงตามลําดับของวันเดือนป สําหรับการแสดงเดือนอาจใชตัวอักษร
แทนได
1.7 วิธีการปรุงเพื่อรับประทาน เชน แชซองผลิตภัณฑ 1 ซอง ลงในน้ํารอน 1 แกว (150 ลบ.ซม.) ทิ้ง
ไวประมาณ 3-5 นาที ดื่มไดทันที หรืออาจเติมน้ําตาลตามชอบ
1.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) เชน เก็บผลิตภัณฑในที่แหง
2. ขอหามการแสดงฉลาก
ไมอนุญาตการกล าวถึงสรรพคุ ณในทางบําบัด บรรเทา รัก ษาโรคหรื ออาการของโรค ซึ่ง เปน
สรรพคุณทางยา
3. การกลาวอางทางโภชนาการหรือแสดงฉลากโภชนาการ
ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ และ
(ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)

4. การกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim)
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดขอความมาตรฐานของการกลาวอางทาง
สุขภาพสําหรับสารอาหารชนิดที่กําหนดคา Thai RDI ในประกาศฯ เรื่อง ฉลากโภชนาการ แลว แตหาก
ประสงคจะแสดงขอความอื่น ผูขออนุญาตตองจัดสงเอกสารการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดถึงการ
กลาวอางดังกลาวของผลิตภัณฑนั้นตอสํานักงานฯ และตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากอนนําไปแสดงบนฉลากอาหารหรือทําการโฆษณา
การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นําเขา และผลิตภัณฑตามกฎหมาย
สถานที่ผลิต
สถานที่ผลิตชาสมุนไพรตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมี
รายละเอียดกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งชาสมุนไพรที่นําเขาจากตางประเทศตองมีใบรับรองสถานที่
ผลิ ต สํ า หรั บ การนํ า เข า อาหารที่ มี ร ายละเอี ย ดเป น ไปตามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกอบการนําเขาอาหารในทุกครั้งที่นําเขาดวย
การขออนุญาตตามกฎหมาย
ตารางที่ 3 การปฏิบัติตามกฎหมาย
สถานที่

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การขออนุญาตสถานที่ผลิต
การขออนุญาตผลิตภัณฑ
สถานที่ ผ ลิ ต อาหารไม เ ข า ยื่นคําขอรับเลขสถานที่อาหารที่ไมเขา ยื่ น ใบจดทะเบี ย นอาหาร/แจ ง
ขายเปนโรงงาน
ขายโรงงาน (แบบ สบ.1)
รายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
สถานที่ผลิตอาหารเขาขาย ยื่ น แบบคํ า ขออนุ ญ าตผลิ ต อาหาร ยื่นแบบ สบ.5
เปนโรงงาน
(อ.1)
สถานที่นําเขาอาหาร
ยื่ น แบบคํ า ขออนุ ญ าตนํ า หรื อ สั่ ง ยื่นแบบ สบ.5
อาหารเขามาในราชอาณาจักร (อ.6)
ขอปฎิบัติสําหรับผลิตภัณฑที่เขาขายชาสมุนไพรซึ่งไดรับอนุญาตกอนการออกประกาศฯ

ผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อ.18) (กรณีผลิตโดยสถานที่ผลิตเขาขายเปน
โรงงานหรือนําเขา) หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร (สบ.3) (กรณีผลิตโดยสถานที่ผลิตไมเขาขายเปน
โรงงาน) ไวแลวกอนประกาศฯ เรื่อง ชาสมุนไพร มีผลบังคับใช ใหถือวาเปนผูไดยื่นจดทะเบียนอาหารตาม
ประกาศฯ นี้แลว โดยมิตองยื่น แบบ สบ.5 ใหม และหากประสงคจะแกไขรายการตามรายละเอียดในแบบ
สบ.5 ใหยื่นแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.6)

