
น้ําดื่มคลอโรฟลล…คืออะไร ?
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   นางสาวศศิธร ศรีษะทาตุ

                                                                                                กองควบคุมอาหาร

    1.  ถาม    สารคลอโรฟลลมีประโยชนตอรางกายอยางไร  รางกายสามารถสรางขึ้นเองไดหรือไม
               ตอบ    คลอโรฟลลเปน  pigment  ที่พบในพืชที่มีสีเขียว และใชในการสังเคราะห   แสงของพืช
                      ซึ่งรางกายไมสามารถสรางคลอโรฟลลได และปจจุบันยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรยืนยัน
                           ชัดเจนที่เชื่อถือไดวาคลอโรฟลลมีประโยชนตอรางกายอยางไร

  2.  ถาม    น้ําคลอโรฟลลจัดเปนอาหารประเภทใด มีวางจํานายในทองตลาดในรูปแบบใดบาง
  ตอบ   น้ําคลอโรฟลลทําจากพืชผักที่มีสีเขียว เชน สาหราย อัลฟาฟา โดยปจจุบัน

                กองควบคุมอาหารไดอนุญาตใหใชคลอโรฟลลในอาหาร 4 ประเภท
                  ( 1 )  วัตถุเจือปนอาหาร โดยใชเปนสีผสมอาหาร

      ( 2 )   สวนประกอบในหมากฝรั่งและลูกอม
      ( 3 )   เครื่องดื่ม
      ( 4 )   ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ( มีจํานายในรูปผง แคปซูล และน้ํา )

                           ดังนัน้ การจะจดัน้าํคลอโรฟลลเปนอาหารประเภทใดนัน้ตองดูวตัถปุระสงคการบรโิภค
                     และปรมิาณ การใช  ซ่ึงคลอโรฟลลทีใ่ชในอาหารทัง้  4  ประเภท   ตองมคุีณภาพมาตรฐาน
                     และปรมิาณการใชตามทีก่าํหนดในประกาศ ฯ  เฉพาะเรือ่งนัน้ ๆ

3.   ถาม     ตองขออนุญาต อย. อยางไร สวนไหนบาง
      ตอบ    การกํากับดูแลผลิตภัณฑจะตองขออนุญาตทั้งสวนของสถานที่และผลิตภัณฑ การขออนุญาต
                    ผลิตภัณฑข้ึนอยูกับวาผลิตภัณฑคลอโรฟลลดังกลาวจัดเปนผลิตภัณฑชนิดใด ก็ตองปฏิบัติ
                    ตามขอกาํหนดนัน้  ๆ โดยสามารถศกึษาขอมลูเพิม่เตมิไดจากเวบ็ไซตกองควบคมุอาหาร  สํานกังาน
                         คณะกรรมการอาหารและยา  ( www.fda.moph.go.th )  หรือสอบถามไดที่ โทร. 0 2590 7421
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http://www.fda.moph.go.th/


4.   ถาม    มีความจําเปนที่ตองดื่มน้ําคลอโรฟลล
ตอบ   ปจจุบันยังไมมีขอมูล ( evidence ) แ

     ความจําเปนตอรางกายอยางไร เนื่อง
     จากผูเชี่ยวชาญ จากขอมูลการประเม
     and Agriculture Organization / Wo
     Expert Committee on Food Additiv
     จากการบริโภคในแตละวันตลอดชีวิต
     copper chlorophyllin  สําหรับคนที่น
     ซึ่งปริมาณดังกลาวจะไมกอใหเกิดผล
     ซ่ึงปกติรางกายจะ ไดรับคลอโรฟล
    ผักใบเขียว ดังนั้นการบริโภคผลิตภ
     ตามคําแนะนาํทีร่ะบไุวบนฉลาก แต
    ในปริมาณที่สูงควรคํานึงถึงขอมูลก

สําหรับการดูแลตนเอง เพื่อทํา
                 โรคภัยไขเจ็บควรยึดหลัก 5 อ. ซึ่งปร

     - อาหารถูกสัดสวนครบ 5 หม
- ออกกําลังกายเหมาะสมก
- อารมณแจมใส
- อโรคยาหลีกเลี่ยงโรคที่เกิด
- อนามัยชุมชน ส่ิงแวดลอม
   ร่ืนรมย รณรงคปองกันกําจ

5.   ถาม    คลอโรฟลลมีประโยชนหรือไม อย
                  ตามโฆษณาหรือไม
    ตอบ    ขณะนี้ยังไมมีขอมูลวิทยาศาสตรท
              ในทางการแพทย
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หรือไม, มีอันตรายตอรางกายหรือไม / อยางไร
นชัดวา คลอโรฟลลมีประโยชน  หรือมี
จากคลอโรฟลลมิไดจัดเปนสารอาหาร แตมีขอมูล
ินความปลอดภัยโดย JECFA ( Joint Food
rld Health Organization ( FAO / WHO )
e )  ไดมีการประเมินคาความปลอดภัยที่ยอมรับได

  ( Acceptable daily intake ; ADI )  ของ  Sodium
้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม เทากับ 450 มิลลิกรัม / คน / วัน
ขางเคียงหรือเปนอันตรายตอสุขภาพแตอยางใด
ลวันละประมาณ 5 มิลลิกรัม  จากการบริโภค
ัณฑเสริมอาหารชนดิคลอโรฟลลทีอ่นญุาตควรบรโิภค
ในกรณีที่ผูบริโภคมีการบริโภคผลิตภัณฑดังกลาว
ารประเมินความปลอดภัยดังกลาวดวย

ใหมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงรวมทั้งสามารถปองกัน
ะกอบดวย
ู
ับสภาพรางกาย

จากสิ่งเสพติด สุรา บุหร่ี เสพยาเสพติด
ที่ไมเปนพิษ เชน บานนาอยู ตลาดนาซื้อ สวนสาธารณะ
ัดแหลงเพาะพันธุโรค

างไร / มีผลทางการแพทย หรืองานวิจัยรองรับยืนยัน

ี่ชัดเจนที่สามารถบงบอกถึงประโยชนของคลอโรฟลล
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6.   ถาม    ปญหาที่พบคืออะไร....กฎหมายควบ
     ตอบ    ปญหาที่พบคือ การโฆษณาสรรพคุณ
                  หลอกลวงถึงสรรพคุณ คุณประโยชน
                  ทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน
                  อ่ืนๆ หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชน
                  จําเปนจะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจ
                  และ 41 แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
                  เกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบ
                  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

7.   ถาม    ขอแนะนําการเลือกซื้อ เลือกบริโภค
     ตอบ   หากทานเปนผูหนึ่งที่กําลังตัดสินใจว
                  ตอไปนี้ประกอบการตัดสินใจ

1.  ผลิตภัณฑเสริมอ
               สารอาหารครบ 5 หมูครบถวนเพียง
                  เนื่องจากการรับประทานสารสกัดเข
                  ปริมาณมากเกินไปได

2. ผลิตภัณฑเสริมอ
               ยึดหลักที่วาผลิตภัณฑเสริมอาหารม
                  รักษา และคุณคาผลิตภัณฑอาจไมช
                  มายังสายดวน อย. 1556 หรือสอบถ
                  ผูบริโภคเขาใจผิดวา สามารถปองกัน

3. ผลิตภัณฑเสริมอา
                  สวนใหญจะไดมาจากธรรมชาติ แตอ
                  ได  ซึ่งกรณีที่มีผลขางเคียงจะตองมีค
                  ผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดน้ํามันปล
                 ระวังในผูที่เลือดแข็งตัวชา หรือผูที่ใช
                 อาจเกดิจากความไมปลอดภัยของผล
                 โลหะหนัก
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คุมลงโทษอยางไร
 คุณประโยชนตางๆ ของผลิตภัณฑเกินจริง หรือเปนการ
 ซึ่งมีการกลาวอางในการบําบัด รักษา  โดยโฆษณาผาน
  ทางฉายภาพ ภาพยนตร  ทางหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพ
ทางการคา ซึ่งรวมถึงอินเตอรเน็ต ซึ่งการโฆษณาดังกลาว
ะโฆษณาได  โดยผูใดไมปฏิบัติตามถือวาฝาฝนมาตรา 40
พ.ศ. 2522 ผูใดฝาผืนมาตรา 40 ตองระวางโทษจําคุกไม
าท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผูใดฝาฝนมาตรา 41 นี้
 )

าจะใชหรือไมใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร ลองพิจารณาหัวขอ

าหารจําเปนหรือไม ?   ถาหากในแตละวันเราไดรับ
พอก็ไมมีความจําเปนตองไดรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
มขน  อาจทําใหเราไดรับอันตรายจากการบริโภคสารนั้นใน

าหารมีประโยชนจริงหรือ ?   การพิจารณาคําถามนี้ควร
ิใชยารักษาโรค ซึ่งไมมีสรรพคุณในการบรรเทา บําบัด
ัดเจน หากไมสามารถตัดสินใจตรงนี้ไดสามารถสอบถาม
ามแพทย และเภสัชกรได บางครั้งการขายตรงทําให
หรือรักษาโรคได ทําใหละเลยการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง
หารปลอดภัยไหม ?   แมวาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
าจทําใหเกิดการแพ หรือมีผลขางเคียงจากการรับประทาน
ําเตือนระบุไวที่ฉลาก  เชน  กรณีคําเตือนสําหรับ
า คือ หามใชในผูแพปลาทะเลหรือน้ํามันปลา และควร
ยาตานการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน นอกจากนี้
ิตภัณฑที่ผลิตไมไดมาตรฐาน  เชน  การปนเปอนของ
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           4. ราคาเหมาะสมหรือไ
                   ดังนั้น ผูบริโภคจึงตองประเมินความจํา
                   ไดรับกับเงินที่ตองเสียไป เพราะตามปก
                   รับประทานประจําวัน โดยรับประทานอ
                   ผักสด ผลไมสด ก็จะไดคุณคาที่มาพรอ
                      ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ทานตองพิจาร
                   หลักการเลือก ดังนี้

ทานตองการสารอาหาร
                   น้ํามันปลาสําหรับผูที่ตองการกรดไขมัน
                   เพื่อชวยเพิ่มกากในระบบขับถาย แตไม
                   เสริมอาหารประเภทใยอาหารเสริมได

การเลือกซื้อผลิตภัณฑเ
                   เพื่อจําหนายตองไดรับอนุญาตจาก อย
                   ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑที่

- แสดงฉลากถูกตอง
สรรพคุณที่นอกเหน

- ตองอานขอมูลของ
      ผลิตภัณฑเสริมอ
     เพราะโรคประจําต
      หรือตองระมัดระวัง
      เสริมอาหารนั้นๆ  ท

                  การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารจะตอ
                  มากไปกวานั้น และจะตองไมละเลยกา
                  จะตองไมลืมที่จะแจงใหแพทยทราบวา
                  หรือรักษาโรคอยางเหมาะสม และไดรับ
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ม ? ผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกชนิดมักจะมีราคาแพง
เปนในการบริโภค โดยดูความเหมาะสม  ประโยชนที่
ติ เราสามารถไดรับสารอาหารจากอาหาร
าหารใหหลากหลายครบทุกหมู เชน การรับประทาน
มกับความอรอยในราคาที่ถูกกวา  เมื่อตัดสินใจวาจะใช
ณาวาจะใชผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดใด โดยมี

ตัวใดเพิ่มเติม  เชน  ซื้อผลิตภัณฑประเภท
ไมอ่ิมตัว เชน โอเมกา 3  หรือตองการเพิ่มใยอาหาร
ทานผักหรือผลไม ทานก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ

สริมอาหาร  ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผลิต หรือนําเขา
. เพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑกอน

มีเลขสารบบอาหาร ( ไมควรซื้อเพราะเชื่อโฆษณา
ือจากที่ระบุในฉลาก )
ผลิตภัณฑจากฉลากที่ไดรับอนุญาตในเรื่อง ขอหามใช
าหาร   ทานตองศึกษาวามีโรคประจําตัวอะไรบาง
ัวบางอยางมีการหามใชผลิตภัณฑเสริมอาหารบางอยาง
การใชเปนพิเศษ และผลขางเคียงที่ระบุไวที่ผลิตภัณฑ
านรับไดหรือไม
งบริโภคในปริมาณที่กําหนดไวบนฉลาก อยาบริโภคให
รดูแลสุขภาพควบคูไปดวย ซึ่งหากมีโรคประจําตัวอื่น
 ใชผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใดอยู  เพื่อใหไดรับการดูแล
ประโยชนสูงสุดจากผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้น
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8.  ถาม     ถาไมเลือกดื่มน้ําคลอโรฟลล มีทางเลือกอื่นที่จะไดรับสารนี้จากไหนไดบาง
     ตอบ       การไดรับคลอโรฟลลปกติรางกายจะไดรับจากอาหารพืชผักที่มีสีเขียวเปนสวนประกอบ
                     ดังนั้น หากอยากไดรับคลอโรฟลลควรรับประทานจากพืช ผัก ผลไมสีเขียวเพิ่มข้ึน
                  เพราะนอกจากจะไดรับคลอโรฟลลแลวยังไดรับวิตามิน แรธาตุ และสารอาหารอื่นอีกดวย

เอกสารอางอิง

 1. FAO Nutrition Meetings Report Series No.46 A  WHO / FOOD  ADD / 70.36
 2. Listing  of  Color  Additives  Exempt  From  Certification ;  Sodium   Copper
     Chlorophyllin. Department of Health and Human Serviecs.   Food and Frug
     Administration.
 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 293 ) เร่ืองผลิตภัณฑเสริมอาหาร
     พ.ศ. 2548.
 4. สุวิทย หาวิริโย ( เครือขายความรวมมือบริการเภสัชสนเทศ ) “ มีการใช
     Chlorophyll. ในมนุษยเพื่ออะไร ”

                  http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=4053&gid=3
            5. กรมอนามัย http://moph.go.th/thaihc/interest1.html

***********************************

Fact Sheet อาหาร / ฉบับที่ 7 / วันที่ 18 ธันวาคม 2549
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