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การใช้ยาพาราเซตามอลในผู้ใหญ่ (และเด็กอายุมากว่า 12 ปี) 
 

Infographic ขนาดการใช้ยาพาราเซตามอลในผู้ใหญ่ (และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี) 
เพราะยาพาราเซตามอลขนาด 500 mg/เม็ด เป็นขนาดท่ีพบเห็นไดท้ั่วไป  
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/BSsGLi  
 

 
 
 
ที่มา - www.facebook.com/duckstorethai 
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นาย เดวิด คาเมรอน  นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ เรียกร้องให้เกิดภาวะ การตื่นตัวส าหรับปญัหาเชื้อดื้อยา  ซึ่งมีปัญหาความ

ล้มเหลวในการผลติยาใหม ่
 ศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ยูแอลซ ีได้แสดงมุมมองต่อการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่  
ยาปฏิชีวนะอาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มยาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่าที่เคยมีการผลติยา แต่ยาปฏิชีวนะมีจุดอ่อน ตรงที่ทุกครั้งเราใช้
ยาปฏิชีวนะ มันจะเปลีย่นแปลงเช้ือแบคทีเรียและท าให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกฎการเลือกของ ลีโอนาโด ดาวินช่ี  
  บริษัทยาสามารถคิดค้นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ได้จ านวนมากในช่วงที่เรียกว่า ยุคทองของการคิดค้นยาปฏิชีวนะในระหว่างทศวรรษ
ที ่1940 ถึง ช่วงกลางทศวรรษ 1980 โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว  มีสาเหตุหลายประการท าให้การคิดค้นยาปฏิชีวนะขาดการพัฒนาและ
ไม่ประสบความส าเร็จในการคิดคน้ยาใหม ่
 เราพยายามที่จะใช้หลายวิธีการในหายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ดัดแปลงเช้ือแบคทีเรียให้ไมส่ามารถท าให้เกดิการตดิเช้ือต่อไปได้  โดยมี
โมเดลในการใช้วิธีนี้ในการค้นคิดฆา่เชื้อแบคทีเรีย หรือการค้นพบว่าสารประกอบบางอย่างในญี่ปุ่น เชน่ ชาเขียว มีฤทธ์ิสามารถเข้าไปในเยื่อ
หุ้มเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ชนิด MRSA ซึ่งเป็นเช้ือแบคทีเรียชนิดที่สามารถท าให้เกิดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลหลายแห่ง  
มันสามารถเปลี่ยนแบคทีเรียที่ดื้อยาอย่างเต็มทีต่่อยากลุม่ Cephalosporin และ ยากลุม่ penicillin เพื่อท่ียาจะสามารถเกิดความไวต่อเชื้อ
ได้อย่างสมบูรณ์  แนวความคิดนี้เรามากสามารถใช้สารชนิดนีค้วบคู่ไปกับยาปฏิชีวนะเดมิ ซึ่งสูญเสียการออกฤทธิ์เนื่องจากเกิดการดื้อยา
อย่างรวดเร็ว 
 แพทริค วอลเเลนซ์  ประธานสว่นวิจัยและพัฒนา บริษัท GlaxoSmithKline ได้แสดงมุมมองต่อการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิด
ใหม่ว่า 
 ปัญหาพื้นฐาน 3 อย่าง คือ ปัญหาที่ 1 การค้นหายาปฏิชีวนะชนิดใหม่เป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้ก าลังในการคิดค้นอย่างมาก ปัญหาที ่
2 มันเป็นเรื่องยากที่จะท าการศกึษาคลินิกและซับซ้อนในด าเนินการศึกษาทางคลินิกในโรงพยาบาล และปัญหาที่ 3 คือปัญหาเรื่อง
ผลตอบแทนไม่น่าดึงดูดมากพอ 
 พวกเรามียา 2 – 3 ชนิด ที่ก าลังอยู่ในข้ันตอนของการพัฒนาไปสู้ขั้นตอนของการทดลองทางคลินกิข้ันสุดท้าย และพวกเรารู้สึก
ตื่นเต้นกับเรื่องนี้  แตผ่มจะไม่บอกว่าทางบริษัทมียาที่อยู่ในข้ันตอนการพัฒนาท่ีก าลังจะออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้ เรื่องจากพวกเรายังไมม่ี และ
ยังไม่มีคนอ่ืนมี และมคีวามจ าเป็นที่ต้องส่งเสรมิให้มีการพัฒนายาเพิม่ 
 ในช่วง 10 – 12 ปีท่ีผ่านมา บริษทัใช้เงินประมาณ 1 พันล้านเหรยีญดอลลารส์หรัฐในการวิจัยและพฒันายาปฏิชีวนะ  เราไดย้า 1 
ชนิดใช้ส าหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง ซึ่งได้รับการอนุญาตแล้วและมียาอีก 2 – 3 ชนิดทีอ่ยู่ในข้ันการทดลองในขั้นสุดท้าย และเรามียาปฏชีิวนะ
บางชนิดที่อยู่ในข้ันต้นของการพัฒนา แต่เป็นข้ันตอนท่ีต้องใช้เงินจ านวนมากในการใช้จ่าย  
ที่มา - http://www.bbc.co.uk/news/health-28116565 
  เนื่องจากยาปฏิชีวนะที่ออกจ าหนา่ยมีราคาที่ต่ า ดังนั้นเราจึงไมส่ามารถหวังผลตอบแทนท่ีดไีด้จากเงินท่ีลงทุนไปผมคิดว่าส่วนของ
ปัญหา คือ ผู้คนเตรียมพร้อมที่จะจ่ายเงินจ านวนมากส าหรับยารักษาโรคมะเร็ง บางชนิดมีช่วงราคาสงูในระดับแสนปอนด์ต่อปี  ยาปฏชีิวนะ
ชนิดใหม่แม้เปรยีบเทียบกับยารักษามะเร็งชนิดเก่าก็ยังมีราคาในระดับต่ า   เรื่องราคาเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างมากและทีส่ าคญัยาปฏชีิวนะมี



 

 
เตือนคีโตโคนาโซลชนิดรับประทานไม่ควรใช้เป็นตัวแรกในการรักษาโรคเชื้อรา 

ภญ.ชนิกา ชูพันธ ์
ส านักงานอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) เตือนการใช้คีโตโคนาโซล (ketoconazole) ชนิดรบัประทานเพื่อรักษาการตดิเช้ือรา 

เป็นอันตรายต่อตับอย่างรุนแรง (Potentially Fatal Liver Injury) มีความเสี่ยงท่ีจะเกดิปฏิกริิยาระหว่างยาหลายชนิด และท าให้เกดิปญัหาต่อ
ต่อมหมวกไต 

การเกิดภาวะพิษต่อตับ (hepatotoxicity) จากการใช้ยาคีโตโคนาโซล เป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องมีการเปลีย่นถ่ายตับหรือท าให้เสียชีวิตได้ 
ผลของการเกดิไม่สัมพันธ์กับขนาดการใช้ยาหรือช่วงเวลาในการใช้ยา ส่วนผลต่อต่อมหมวกไตท าใหล้ดประสิทธิภาพในการท างานของต่อมหมวกไต
ในการผลติคอรต์ิโคสเตยีรอยดส์ าหรับใช้ในร่างกาย ส่วนผลที่เกิดขึน้จากการใช้ร่วมกับยาหลายชนิด เช่น การเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ตัวอย่าง
การใช้ร่วมกับ dofetilide, quinidine, pimozide, cisapride (อาจเพิ่มระดับยาของ cisapride ได้ถงึ 8 เท่า) ท าให้เกิดภาวะ QT Prolongation 

นอกจากน้ียังมียาอื่นท่ีห้ามใช้ร่วมกับคีโตโคนาโซล เช่น 
– HMG-CoA reductase inhibitors (lovastatin, simvastatin) เนื่องจากเพิ่มการสลายกล้ามเนื้อ 

– Alprazolam, midazolam, triazolam เนื่องจากจะเพิ่มฤทธิ์ยาเหล่านี้มากขึ้น ท าให้ออกฤทธิ์ให้นอนหลับยาวนานออกไป 

– Eplerenone (อาจเพิ่มระดับยาของ Eplerenone ได้ถึง 8 เท่า) ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) และการเกิด

ความดันโลหิตต่ า (hypotension) 

– Nisoldipine เนื่องจากเพิ่ม AUC ได้ถึง 24 เท่า และเพิ่มความเข้มขน้ของยาสูงสุดได้ถึง 11 เท่า 

– Ergot alkaloids (ergotamine, dihydroergotamine) เนื่องจากเพิ่มระดับของ Ergot alkaloids เสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหดตัว ท า

ให้สมองขาดเลือดได ้

พร้อมกันนี้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาในฉลากเพื่อจ ากัดการใช้ยา ไมค่วรน าคีโนโคนาโซลมาใช้เป็นตัวแรกในการรักษาโรคตดิเช้ือจากเชื้อรา 
ควรใช้ส าหรับกรณี endemic mycoses จ ากัดการใช้เฉพาะ blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis และ 
paracoccidioidomycosis เฉพาะเมื่อใช้ยารักษาเชื้อยาตัวอื่นไมไ่ดผ้ลแล้ว หรือเมื่อเกิดภาวะทนยาเกดิขึ้น 

ในสหรัฐอเมริกา ไม่ให้ใช้คีโตโคนาโซลชนิดรับประทานส าหรับการตดิเช้ือท่ีเล็บหรือผิวหนัง และไดเ้พิม่ข้อห้ามใช้ของยา โดยห้ามใช้ในผูป้่วย
ตับอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ทางสหรัฐอเมริกาให้ข้อมลูว่า ปี ค.ศ.2012 มีการสั่งจ่ายยาที่มีคโีตโคนาโซลไปถึง 5.2 ล้านใบสั่งยา ในจ านวนนี้มี
ชนิดรับประทานถึง 609,000 (12%) (IMS Health, Vector One®: National. Data extracted June 2013) 

การใช้ยานี้จึงควรมีการชั่งน้ าหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้ยากับความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึ้นจากการใช้ยา เมื่อมีการเริม่ให้คีโตโคนาโซล
ควรติดตามระดับเอนไซม์ของตับ เช่น ALT ส่วนคีโตโคนาโซลชนิดใช้ภายนอก เช่น รูปแบบแชมพู ครีม เจล ยังไม่พบว่าท าใหเ้กิดปัญหาเป็น
อันตรายต่อตับ หรือก่อให้เกิดปญัหาต่อต่อมหมวกไต หรือเป็นปญัหาเมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น 

ทางด้านสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2013 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาส าหรับมนุษย์ (Committee for Medicinal Products 
for Human Use, CHMP) ประกาศว่ามีการประเมินความเสี่ยงจากการใช้ยาที่มีคีโตโคนาโซลเป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง 
และการติดเชื้อยีสต์ เห็นสมควรเสนอให้สหภาพยโุรประงับการขายยาดังกล่าวช่ัวคราว (suspend) ทั้งนี้จะเสนอให้แต่ละประเทศเห็นชอบและ
ประกาศเป็นกฎหมายอีกครั้ง (ไมร่วมรูปแบบใช้ภายนอก) 

นอกจากน้ีองค์การยา สหภาพยุโรป (The European Medicines Agency) ได้แจ้งว่ายังไดเ้ฝ้าระวังการใช้คีโตโคนาโซลในข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตในฉลากยา (off-label) ในการรักษา Cushing’s syndrome อีกด้วย และส านักงานอาหารและยา สหรัฐอเมริกากไ็มไ่ด้รับรองให้ใช้ในโรค
นี้ด้วย การร้องขอให้มีการทบทวนการใช้คีโตโคนาโซลในสหภาพยุโรป เริ่มจากฝรั่งเศสได้มีการร้องขอตาม Article 31 of Directive 2001/83/EC 
เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2011 เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการใช้ยาดังกล่าว 

ออสเตรเลีย บริษัทยาจะยกเลิกทะเบียนต ารับยา ส่งผลให้ ออสเตรเลียจะไมม่ียาคีโตโคนาโซลชนดิรับประทาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 นี ้
      ประเทศไทย ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ขอความร่วมมือให้ใช้ยาดังกล่าวเมื่อมปีระโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเท่าน้ัน 
ที่มา – pharmaphila (ภก.ปรุฬห์ รุจนธ ารงค)์. http://pharmaphila.wordpress.com/2013/07/28/ketoconazole/ 
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วิธีการตรวจสอบ อย. ก่อนซ้ือยาหรืออาหารเสริมจากอินเตอร์เน็ต 

ภก.ณฐพล เจริญวรชยั 
ในปัจจุบันเมื่อเปดิอินเตอรเ์น็ตหรอื facebook ขึ้นมาจะพบว่าอาหารเสริมและยาต่างๆ ขายมากมาย เพื่อท่ีเราจะไม่เสี่ยงซื้อมาหลงเสีย

เงินหรือกินไปแล้วมีอันตราย ดังนัน้ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของเลขทะเบียน อย. ก่อนตดัสินใจซื้อทุกครั้ง การตรวจสอบ อย. ก่อนซือ้จาก
อินเตอร์เนต็ จะท าได้อย่างไร? โดยขั้นตอนตรวจทางเว็บมีดังต่อไปนี ้
1. เข้าเว็บของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เว็บ http://www.fda.moph.go.th/ 
2. ไปท่ีเมนู “สืบค้นข้อมลูผลิตภัณฑ”์ 
3. จากนั้นต้องเลือกว่าจะตรวจสอบอะไร ดูว่าผลิตภณัฑ์ที่คณุจะเช็คเป็นอาหารหรือยา หรือเครื่องส าอาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 กรณี เป็นอาหาร คุณก็ต้องเตรียมหาข้อมลูที่ได้จากผู้จ าหน่ายมาเช็คว่าอยู่ในรายการหรือไม่ เช่น เลขท่ีทะเบียนการค้า 13 หลัก ผู้ประกอบการ 
เป็นต้น  

 
 
3.2 กรณี เป็นอาหารเสริมก็ต้องเอาข้อมูลมาเช็คดูครับ ไม่ว่าจะเป็นเลขท่ีทะเบียนการค้า 13 หลัก หรืออ่ืนๆ 

 
ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งไปท่ี โทร 02-5907297 หรือ E-mail : food@fda.moph.go.th  
เอกสารอ้างอิง 
1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. [ออนไลน์]. 2557 [สืบค้นวันท่ี 11 กันยายน 2557]. เข้าถงึได้จาก:
URL:http://www.fda.moph.go.th/ 
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รู้หรือไม่ การกินไข่ดิบท าให้เกิดโทษ 

ภญ.รินพัท ชมจันทร ์
มีการเข้าใจว่ากินไข่ดิบวันละฟองในตอนเช้าจะดี ความจริงแล้วจริงๆในไข่ขาวดิบมโีปรตีนที่ช่ืออะวิดิน (Avidin) เมื่อเรากินไข่ขาวดิบเข้า

ไปอะวิดินจะจับตัวกับไบโอตินเข้าไป ท าให้ร่างกายสญูเสียไบโอตินที่เป็นส่วนประกอบของเส้นผมและผิวหนัง ทั้งไม่สามารถดูดซึมเอาวิตามิน B1 
เข้าไปใช้ได ้จึงอาจเกิดอาการอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิด นอนไม่หลบั เจ็บแน่นหน้าอก เบื่ออาหาร ท้องผูก ผู้ป่วยจะมีอาการชาโดยเฉพาะที่ปลาย
เท้าทั้งสองข้างเรียก beriberi อาการทางประสาทมักจะเกิดในคนท่ีขาดวิตามินอยู่แล้ว เกิดอาการขาดอย่างเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการสับสน 
พูดจาวกวนไปมาเรียกระยะนี้ว่า Korsakoff's syndrome หากไม่
รักษาผู้ป่วยจะมีอาการตากระตุก เห็นภาพซ้อน โคม่าและเสียชีวิต
เรียกระยะนี้ว่า Wernicke's encephalopathy การรักษาท าโดยผู้
ที่มีปลายประสาทอักเสบไม่มากให้รับประทานวติามินบี1 วันละ 20 
- 30 มิลิกรัมเป็นเวลา 2 - 3 สัปดาห์แล้วแนะน าใหร้ับประทาน
อาหารที่มีวิตามินบี1 สูง เช่นผกัใบเขียว ข้าวหรือธัญพืชไม่ขัดส ี
ส าหรับผู้ที่มีอาการทางประสาท ให้ฉีดยาครั้งละ 50 - 100 
มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งจนอาการดขีึ้นจึงให้รับประทานยาวันละ 20 - 
30 มิลลิกรมั หากผู้ป่วยมีภาวะขาดวิตามินอื่นและ ควรพิจารณาให้
ร่วมกันแต่ถ้าไข่สุกแล้ว อะวิดินจะถูกความร้อนท าลาย  

นอกจากน้ีการรับประทานไข่ขาวดบิยังท าส่งผลใหล้ าไส้
ท างานมากขึ้นเนื่องจากไข่ขาวดิบทั้งหมดเป็นอัลบลูมินยิ่งเป็นผูสู้งวัยอาจไมม่ีน้ าย่อยมาย่อยอัลบลูมินไม่เพียงพอท าให้เกิดภาวะล าไส้แปรปรวน 
และอาจมเีชื้อโรคที่เป็นอันตรายตอ่ร่างกายปนอยู่เช่น เชื้อ Samonella กับ S.Aureus ที่ปะปนมาจากการล้างเปลือกไมส่ะอาดและเกบ็ไว้นาน 
  เพื่อให้ร่างกายไดร้ับสารอาหารครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่ควรกินไข่ดิบหรือไข่ครึ่งสุกครึ่งดิบ ส่วนในการทอดไข่ดาวนั้นไม่ควรทอดด้านเดยีว 
ควรพลิกทอดทั้ง 2 ด้าน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ไข่ท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ไข่ดาว ไข่ลวก ถ้าไข่แดงเป็นยางมะตูม อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่ากบั การกินไข่
ขาวที่เป็นยางใสๆ วิธีการต้มกินเปน็วิธีปรุงดีที่สุดเพราะถ้าทอดหรือเจียว เรามักจะทอดกับน้ ามันพืชท าให้ได้รับพลังงานส่วนเกินจากน้ ามันเพิ่มขึ้น 
 
คลอโรฟิลล์กับเด็กเล็ก กนิได้จริงหรือ ? 
ภญ.กาญจนา บญุสูตร 

 
สารคลอโรฟิลล์ คือ อะไร ? 

"คลอโรฟิลล์" เป็นสารประกอบท่ีพบได้ในส่วนท่ีมสีีเขียวของพืช แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ละลายใน
น้ า และประเภทท่ีละลายในไขมัน คลอโรฟลิล์ที่มีอยูต่ามธรรมชาตินัน้เป็นสารทีม่ีขนาดโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ ส่งผล
ให้ไม่สามารถดูดซมึเข้าสูร่่างกายได้ และเมื่อร่างกายไมส่ามารถรับสารชนิดนี้ได ้ จึงส่งผลให้ไม่ไดร้ับประโยชน์จากการ
รับประทานเท่าที่ควร ดังนั้นคลอโรฟิลล์ที่เราน ามาบรโิภคกันน้ันจงึจ าเป็นจะต้องผา่นกระบวนการผลิตโดยการสกัด
และท าปฏิกริิยาเคมีกับสารตา่งๆ เช่น acetone, hexane, copper เป็นต้น จนเกิดเป็นสารใหม่ท่ีไมใ่ช่สารที่มาจาก
ธรรมชาตโิดยตรงซึ่งก็คือ chlorophyllin ที่แปลงสภาพมาจาก chlorophyll ในปัจจุบัน  
อย.ในประเทศไทย อนุญาตให้จ าหน่ายสารสกดัจากคลอโรฟลิล์เพื่อใช้เป็น 1. ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 2. วัตถุเจือ

อาหารหรือสีผสมอาหาร ส าหรับใส่ในขนม และ 3. เครื่องดื่ม โดยทาง อย.ก าหนดว่า ผู้จ าหน่ายต้องให้ข้อมูลกับผู้บรโิภคที่ฉลากว่า “ห้ามบริโภค
เกินวันละ 450 มิลลิกรัม” 
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ประโยชน์ของคลอโรฟิลล์ 
 กรณีที่มีการโตเ้ถียงเกี่ยวกับการบริโภคผลติภณัฑส์ารสกัดจากคลอโรฟิลล์ ที่มีผู้ผลิตและผูจ้ าหน่ายหลายราย กล่าวอ้างว่า สารสกัดจาก
คลอโรฟลิล ์ สามารถช่วยลา้งสารพิษในเลือด ป้องกันโรคมะเร็ง สดชื่น ผิวพรรณผ่องใส สมานแผลโรคกระเพาะและล าไส้ เพราะมีสารต้านอนุมลู
อิสระ ปรับความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายมนุษย์และควรบริโภคใหม้ากเพื่อมาเสรมิ "ฮีโมโกลบลิ" ในเม็ดเลือด ฯลฯ จากคุณสมบัตดิังกล่าวยังไมม่ี
ผลการศึกษาวิจัยมารองรับทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงช้ีให้เห็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ว่า 
1. สารสกดัคลอโรฟิลล์ไม่สามารถน าไปใช้ในสร้างเมด็เลือดแดงได้ไมว่่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เนื่องจากมีองค์ประกอบของโครงสร้างและหนา้ที่แตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิงโดยเม็ดเลือดแดงมหีน้าท่ีช่วย
ขนส่งออกซิเจนรวมทั้งสารอาหารบางอย่างให้กับร่างกาย แต่คลอโรฟิลล์มีหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงของพืชเท่านั้น 
2. คลอโรฟิลล์ที่อยู่ในรูปผงไม่ใช่สารธรรมชาติ 100% เพราะแท้จริงแล้วต้องมีการผ่านกระบวนการผลติที่น าพืชมาสกัดและท าปฏิกริยาเคมีกับสาร
อื่นๆ เช่น อะซีโตน (acetone) หรือ เฮกเซน (hexane) จนไดส้ารใหม่ที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์ตามธรรมชาติ เนื่องจากคลอโรฟิลล์จะเสียคณุสมบัตเิดิม
ไปเมื่อถูกสกดัด้วยตัวท าละลาย 
3. คลอโรฟิลล์สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้จริง แต่ประสิทธิภาพนัน้น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับยาฆ่าเช้ือท่ีอ่อนท่ีสุดดังนั้นจึงเป็นไปไม่ไดท้ี่น้ า
คลอโรฟลิลส์ามารถรักษาบาดแผลเรื้อรังได้ 
4. น้ าคลอโรฟลิลไ์ม่สามารถช่วยเพิ่มการท างานของระบบขับถ่ายได้ หรือท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าช่วยลา้งสารพิษ (detox) นั้น เพราะความจริง
คลอโรฟลิลไ์มไ่ด้มลีักษณะเป็นเส้นใยหรือไฟเบอร์ (fiber) ดังนั้นจึงไมส่ามารถช่วยท าให้เกิดการถ่ายอุจจาระได้มากข้ึนแต่อย่างใด 
 
เด็กทารกสามารถทานคลอโรฟิลล์ได้จริงหรือ? 

จากกระแสข่าวที่มีคุณแม่รายหนึ่งน าน้ าผสมสารสกดัจากคลอโรฟลิล์ให้หนูน้อยวัย 3 เดือนดื่ม จนหลายฝา่ยต่างวิตกกังวลนั้น  ทางด้าน
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สขุ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อออนไลน ์ โฆษณาสรรพคณุของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคลอโรฟลิลว์่า “เยี่ยมน้าเพิ่งคลอดได ้7 วัน นี่คือเด็ก 7 วัน เด็กหนักเกือบ 5 กิโลกรัม เพราะตอนท้องทานคลอโรฟิลล ์คลอด
ออกมาก็ดื่มต่อเนื่อง ร่างกายแขง็แรงมาก” นั้นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มคีวามห่วงใยผู้บรโิภคเกรงจะตกเปน็เหยื่อและ
หลงเชื่อหาซื้อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคลอโรฟิลล์ดังกลา่ว มารับประทาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นการกล่าวอ้างของผู้บรโิภคทีใ่ช้ผลิตภณัฑ์
เสรมิอาหารคลอโรฟิลล์ดังกล่าว และพบการกล่าวอ้างโฆษณาเกนิจริงทางเว็บไซต์ www.facebook.com/pages/คลอโรฟิลล-์บ้านสมุนไพรชัย
มงคล/372000619543552 และ www.bansamonprai.com/bigchlorophyll1.html และจากการตรวจเลขสารบบอาหาร 21-4-00449-1-
0001 เป็นผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์ชนิดน้ า แจ้งเป็นผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ตราบ้านสมุนไพร ผลติโดย บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จ ากัด จังหวัด
ระยอง และพบผลติภณัฑ์ดังกล่าวผลิตจากอัลฟัลฟ่า (alfalfa) สกัด ซึ่งอยู่ในรูปของ โซเดียม คอปเปอร ์ คลอโรฟิลล ์ (sodium copper 
chlorophyllin) ทั้งนี้ มีรายงานวิจัยถึงความเป็นไปได้ของคอปเปอร์ คลอโรฟิลล ์ ว่าเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive compound) ที่มี



ศักยภาพในเรื่องของการต้านการกลายพันธุ ์ต้านสารก่อมะเร็ง และต้านอนุมลูอิสระ แต่กลไกดังกล่าวยังไม่เป็นท่ีแน่ชัด นอกจากน้ี ยังมีรายงานถึง
การบริโภคคลอโรฟิลล์อาจท าให้เกิดอาการแพ้ มีผื่นคัน และอุจจาระร่วงได้ รวมท้ังพบว่าลิ้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือด า และท าให้สีของ
ปัสสาวะ หรืออุจจาระเปลี่ยนเปน็สีเขียวในผู้บริโภคบางรายอีกด้วย ดังนั้น การโฆษณาว่า น้ าคลอโรฟิลล์ สามารถช่วยขับสารพิษ สารตกค้าง
ต่าง ๆ ท าให้ผิวพรรณสดใส บรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ หรือช่วยให้เด็กทารกแข็งแรงกว่าปกตินั้น จึงยังไม่สามารถยืนยนัได้แน่ชัดว่า 
คลอโรฟิลล์มีคุณสมบัติตามที่กลา่วอ้างจริง 

ซึ่งในวัยแรกเกิดถึง 6 เดือนควรใหท้านแต่น้ านมแม่ , วัย 6 เดือนถึง 1 ขวบให้ทานนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัย และหลัง 1 ขวบให้
ทานอาหารตามวัยให้ครบท้ัง 5 หมู่ แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ร่างกายเด็กแรกเกิดจนถึง 4 ขวบ อวัยวะภายในยังท างานไมเ่ต็มที่ โดยเฉพาะไต
ยังขับของเสียไดไ้มเ่ต็มที ่หากให้รบัประทานสารสกัดจากคลอโรฟลิล์ อาจส่งผลให้ไตของเด็กท างานหนักเกิน" 

ส าหรับผู้ประกอบการรายใดที่โฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง โอ้อวดสรรพคุณ จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไมเ่กิน 30,000 บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ และหากมีการลกัลอบใส่สารอันตรายลงในผลิตภณัฑ์ จะเข้าข่ายอาหารปลอมมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 
5,000-100,000 บาท โดยถ้าหากผู้บริโภคเห็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงผ่านช่องทางสื่อต่างๆ หรือโฆษณาหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยการขายตรง 
สามารถแจ้งร้องเรียนมายังสายด่วน อย. 1556 หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจะไดท้ าการตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย
อย่างเข้มงวดต่อไป 

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดน่าจะท าให้ท่านผู้บริโภคได้หยดุคิดและพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากน้ าคลอโรฟลิล์ว่าจ าเป็นกับตัวเรา
มากหรือน้อยเพียงใด กับการทีเ่ราต้องซื้อหามาบริโภคในราคาที่แพงเมื่อเทียบกับการบริโภคพืชผักท่ีมีอยู่ตามฤดูกาลและมีคณุค่าทางโภชนาการ
มากกว่า และถ้ายังกลัวเรื่องสารเคมีตกค้าง ก็มีทางออกง่ายๆ ด้วยการเลือกบริโภคจากผลผลติที่ระบุว่าเป็นพืชผักปลอดสารพิษได้ ซึ่งน่าจะท าให้
เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายด้วย นอกจากน้ียังมีค าเตือนจากองค์การอาหารและยาหรือ อย. เกี่ยวกับผลติภัณฑ์เสริม
อาหารว่า ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาผลติภณัฑ์เสรมิอาหารว่าสามารถรักษาโรคได้ เช่น อัมพฤกษ์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
โดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑเ์ดียวอวดอ้างสรรพคณุมากมาย ตามทีผู่โ้ฆษณาพยายามโฆษณาชักจูงเพื่อจะไดจ้ าหน่ายในราคาสูง เนื่องจากยังไม่มผีล
การศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบรูณ์และได้มาตรฐานที่จะพสิูจน์ได้ว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ในทางบ าบัด 
บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคได ้และอย.ไม่เคยอนุญาตหรือรับรองสรรพคณุผลิตภัณฑเ์สริมอาหารวา่สามารถรักษาโรคหรือมีคณุประโยชน์ในทาง
ยาด้วย ดังนั้นถ้าเราต้องการสุขภาพที่ดีโดยไมต่้องมากังวลภายหลงัว่าสิ่งท่ีเรารับประทานเข้าไปจะมผีลไม่ดีในภายหลังรึเปล่า ขอแนะน าว่าควร
เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ แป้งหรือข้าว เนื้อสตัว์ ไขมันจากพืช ผักและผลไม ้ ซึ่งควรรับประทานให้พอดีกันระหว่างผักและ
เนื้อสัตว ์ และที่ส าคญัควรรบัประทานอาหารให้มีความหลากหลาย ไม่รับประทานอาหารชนิดเดียวซ้ ากันหลายวัน เพราะจะท าให้ขาดสารอาหาร
บางประเภทได ้ถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตัวไดต้ามนี้แล้ว โรคภัยไขเ้จ็บก็คงจะไม่ถามหา รวมถึงการออกก าลังกายควบคู่ไปด้วย  
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