
ถาม – ตอบเกี่ยวกับน้ําด่ืมคลอโรฟลล

กองควบคุมอาหาร

1. ถาม   น้ําด่ืมคลอโรฟลลที่ อย. อนุญาตเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร  มีความปลอดภัย
            ในการบริโภคมากนอยเพียงใด หากนําไปด่ืมแทนน้ํา
     ตอบ   ผลิตภณัฑเสริมอาหารคลอโรฟลลทีอ่นญุาต ตามคาํแนะนาํในการบรโิภคตอคร้ังตอวัน
               มปีริมาณคลอโรฟลล 32.028 มลิลิกรัม ดังนั้นเมื่อบริโภคตามคําแนะนําใหบริโภคตอ
               หนึ่งวนั กํากับไวในฉลากของผลิตภัณฑถือวาปลอดภัย แตในกรณีที่มีการบริโภค
               ผลิตภัณฑดังกลาวแทนน้ํานั้นเปนสิ่งที่ไมควรกระทําเพราะมีขอแนะนําการบริโภคไวที่
               ฉลากอยูแลว จากขอมูลการประเมินความปลอดภัยโดย JECFA  ( Joint Food and
               Agriculture Organization / World Health Organization   ( FAO / WHO )  Expert
               Committee on Food Additive )  ไดมีการประเมินคาความปลอดภัยที่ยอมรับได
               จากการบริโภคในแตละวันตลอดชีวิต ( Acceptable daily intake ;  ADI ) ของ
               Sodium copper chlorophyllin สําหรับคนที่น้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม เทากับ 450
               มิลลิกรัม / คน / วัน ซึ่งปริมาณดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลขางเคียงหรือเปนอันตรายตอ
               สุขภาพแตอยางใด  แตในกรณีที่ผูบริโภคมีการบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวในปริมาณที่สูง
               ควรคํานึงถึงขอมูลการประเมินความปลอดภัยดังกลาวดวย

2. ถาม   การโฆษณาสรรพคุณตางๆ ทางอินเทอรเน็ตวาสามารถรักษาโรคตางๆ ได
            ดําเนินการอยางไร
    ตอบ   การโฆษณาสรรพคุณตางๆ  ของผลิตภัณฑเสริมอาหารทางวิทยุกระจายเสียง
              วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ หรือดวย
              วิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชนทางการคา ซึ่งรวมถึงอินเทอรเน็ต จําเปนจะตองไดรับอนุญาต
              กอนจึงโฆษณาได โดยผูใดไมปฏิบัติตามถือวาฝาฝนมาตรา 40 และ 41
              แนวทางในการกํากับดูแลโฆษณาเพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของ
              ผูบริโภค นั้นแบงได 3 สวน คือ

1. การกํากับดูแลการโฆษณากอนออกสูทองตลาด
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2. การกํากับดูแลการโฆษณ
3. การเฝาระวังการโฆษณา

 ซึ่งปจจุบันบทลงโทษในการ
( ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพค
เกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร แล
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ ห
ทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพ
พิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแล
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
มาตรา 41 นี้ ตองระวางโทษปรับไม
การโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาตซึ่ง
ระหวางการปรับปรุงแกไขบทลงโทษ

ปจจุบันผลิตภัณฑเสริมอาห
หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือ
การโฆษณาสรรพคุณตางๆ ทางอิน
ควรดูเฉพาะขอมูลที่ระบุในฉลากผล

3. ถาม   ขอแนะนําที่ถูกตองในการบรโิภ
    ตอบ   ควรบริโภคตามคําแนะนําที่ระบุไว
               ตรวจสอบความปลอดภัยตามขอม
               แตอยางไรก็ตาม ควรอานฉลากให
               ผลิตภัณฑทุกชนิด

4. ถาม   ปริมาณที่ปลอดภัยในการบริโภ
    ตอบ   ปริมาณที่บริโภคนั้นควรยึดจากคํา
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าหลังออกสูทองตลาด

ฝาฝนการโฆษณานั้นมีโทษเพียงเล็กนอย
2522 มาตรา 40 โดยหามมิใหผูใดโฆษณา
ุณของอาหารอันเปนเท็จ หรือเปนการหลอกลวงให
ะมาตรา 41 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ
รือส่ิงพิมพอ่ืนๆ หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชน
ยนตร หรือขอความดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจ
วจึงโฆษณาได ผูใดฝาผืนมาตรา 40 ตองระวางโทษ
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผูใดฝาฝน
เกิน 5,000 บาท )  จึงทําใหเกิดปญหาการฝาฝน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําลังอยู
ใหมีความเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน
ารไมอนุญาตใหมีการกลาวอาง  ( Claim )  เวนจากมี
ได ซึ่งปจจุบันยังไมมีหลักฐานฯที่นาเชื่อถือ
เทอรเน็ต มักจะเปนการโฆษณาเกินจริง ผูบริโภค
ิตภัณฑที่รับอนุญาตเทานั้น

คผลิตภัณฑดังกลาว
ที่ฉลากของผลิตภัณฑ  เพราะไดผานการประเมิน
ูลทางวิทยาศาสตรที่มีสนับสนุนอยู ณ ชวงเวลานั้น
ครบถวนและทําความเขาใจในคําแนะนํากอนใช

คและกลุมผูบริโภคที่เหมาะสม
แนะนําที่ควรบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑที่ไดรับ
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อนุญาตแลว และผูบริโภค ไดแก กลุม
หลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑด
รับประทาน เนื่องจากขณะนี้ไมมีขอมูล
US FDA วาปกติรางกายตองการคลอ
สารดังกลาวมิไดจัดเปนสารอาหาร

             ถึงแมวายังไมมีรายงานการเกิด
   วิจารณญาณในการตัดสินใจวามีควา
   เพราะคลอโรฟลลก็พบไดในอาหารปร
              ถาหากในแตละวันเราไดรับสา

               ความจําเปนตองไดรับผลิตภัณฑเสริม
               อาจทําใหเราไดรับอันตรายจากการบ
               ผูบริโภคจึงตองพิจารณาความจําเปน
               ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑกับเงิน
               สารอาหารจากอาหารหลักที่รับประทา
               หลากหลายถูกสัดสวน ครบทุกหมู  เช
               และเกลือแร รวมถึงคลอโรฟลลที่มาพ

เพื่อสุขภาพที่ดีทําใหเรามีสุขภา
ควรยึดหลัก 5 อ. ซึ่งประกอบดวย อาห
กับสภาพรางกาย อารมณแจมใส อโรค
เสพยาเสพติด อนามัยชุมชน ส่ิงแวดล

             สวนสาธารณรื่นรม รณรงคปองกันกําจ
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เด็ก สตรีมีครรภ และหญิงใหนมบุตรที่ควร
ังกลาว รวมถึงผูปวยควรปรึกษาแพทยกอน
ความตองการปริมาณสารดังกลาว แมแตจาก
โรฟลลในปริมาณเทาใดตอวัน เนื่องจากขณะนี้

พิษที่รุนแรงของคลอโรฟลลก็ตาม แตควรใช
มจําเปนหรือไมที่จะตองใชคลอโรฟลล
ะเภทผักใบเขียวตางๆ และผลไมบางชนิดอยูแลว
รอาหารครบ 5 หมูครบถวนเพียงพอก็ไมมี
อาหาร  เนื่องจากการรับประทานสารสกัดเขมขน
ริโภคสารนั้นในปริมาณมากเกินไปได   ดังนั้น
ในการบริโภค   พิจารณาความเหมาะสม
ที่ตองเสียไป เพราะตามปกติ เราสามารถไดรับ
นประจําวัน หากรับประทานอาหารให
น การรับประทานผักสด ก็จะไดคุณคาทั้งวิตามิน
รอมกับความอรอยในราคาที่ถูกกวา
พที่แข็งแรงรวมทั้งสามารถปองกันโรคภัยไขเจ็บ
ารถูกสัดสวนครบ 5 หมู ออกกําลังกายเหมาะสม
ยา หลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากสิ่งเสพติดฯ สุรา บุหร่ี
อมที่ไมเปนพิษ เชน บานนาอยู ตลาดนาซื้อ
ัดแหลงเพาะพันธุโรค
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